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لأ(،لمحرربيالم/!ماا!تساراد،،لأ

*********************بم*."****************مم*****،ا- ء.مه.س
لص!ا

الن!-أصعزه

اقلإمنا..واللامعمورالمعموريتصالباطارهومي،الرعيوحياةالحرتالعربيةالجمهورقيبجانزةآالعاهذا!ازتأقىالمؤلفاتباقةهي

ج!رومو!عنا،الداخل!يوبذرنهارجالطمنلمحمهاالتمرةيئه،الحجمرهيقجغرا!يكتابالاجتماعيةوالعلومالفنوناثدابلنشجيع

.للعنورالطنيعةاعدته/برماني:عنوانلهونجر،القاهرةجامعةمنحممطنجمالءددكتوروضعه

فلامروروافليمربطبرزخبلادناا.نعلىاتأكيدهينلحوحين.العربيالعالملمحيدرأسات

السلالاتفيهتتعددجنسيامعبراالامربطبيعةتكونانالاتوقعاروضوطتفيالاحاطةاسلوبيت!ج،صعحالهضمورعلىوالداب،

لااتنولموجيةوفوفىانسانيخلطالاذلكعنيتولدقر،والعناعرلطر!كلن!لىذات،للاظكوميةدضاياؤيعالج،وألىمفثيفا&ركيزمع

..موحدقوميكيانمعهايست!مماابرزولعل.وفنلاملةمتداخلةم!صطةوهي،الجديدةالعريبة

فيخالف،الوهرالمنحدرلمهذايفاداًنالمؤلفعلىخشيتولقدالزمامم!اليعداضاالةهوالمحضالجغرافيالمبحتعلىالمؤلفاخفاه

للمالمهليتساءلرأيئ".الجغرافيامنطقليمالئيالعاريخحقيقةاًلتاريخ.عبرعمقاالجغرافيةالمعطياتتكنسببحب

سلالهالىشنميباننايجيب،رأينهأمس"قلةجنسيةشخصيةالعرببمللوطنالاقليمةالشخصيةملامحيستخلصاناولاالمؤلفحاول

مجالاجملهابلادظطببمة.انتقاليةسلالةاصلاوهي،الموسطالمن!رويجلو،الطبيعةحقانقخ!رلمنا،كأناللسعةو-شتصفيالعرركه

..بالضرورةالبشريةمذقىفهي،التواترةالجنسيةللموجاتوحاضرها.ايامهاغابرفيالعربيةالحياةعلىالمكانياًلكيانانعكاس.لانيا

بداالذجميالناريسخيبا!وىاحسالفافلانالميؤلفالظناغلبوفيانذلك،ذالهمنطلقهافيبالمزالقمحفومةمحاودةبأنهانعتر!ونحن

المديدةالص!اريبانليضيفتوازنهيستميدانفجي،فيهيتهامتالعقلوميضتمردولكم.المحيطأصظدتفلهلاالسيدالأنسان

فسمحتالوافيواوررععفي511الحاجزدورلعبتالمنيمةوالجبالالقدلىيرونوالمفكرون.وسخرهامنهاوسخرالماديةالاطرعلىالعجيب

.معقولتجانسالىوافضتالوئيدوالتنرببالتسربهذ.،المعاجزةالبيئةهذهعلىالمؤلفيحاسبواوانبدلاالامكابوناو

حركاتتنقيةمييتوسعانالعربيةبالجائزةللفائزاحبوكنتوحيدميزانعلىبللاعتمادمنطورحيمبمعروزفيالمبدئهالجبرية

التاريخ،قبلوماالتارإخازمانفيالمبئنريةللجماعاتوالجزرالمدالشيذيةاعطاءمليه؟خذونانهم.المستقرالجامدالطبيعيالواقعهـو

.والاستيطانالغزوبينليفروالمشيئيةمنبدلاالاجتماعىوالموجهالانسانيالقدرضالأولأشأن

علىبلدمنهينجولاالعنصريالموزاييكانفيهشكلاومما.والروخانية

.الاخرىالعامرةالاقطارخطيفوفىلاالتنوعمنحطناولكن،الارضلا(العربيالعالمفي)دراًساتمؤلففانأمرمنيكئومهما

التاريسخمولدبعديشهدوالمالعريقينبلادناسكانانالموكدومنمتميزةوحدةالعربيللعالممانيقررحئموهوتهعواملاية/ضطنع

فيشهدواوانما.،الاصيلةسماتهمطمستغرببةجماعبةهجراتيتعينواند!ولا،وظيفيت!املذاتوحدةوهي،العالمافاليمبين

الزمنمنحقبةالبلادخيراتعلىسطتعابرةعسكليةغزواتالغالب-.التكاملهذامسادفيمصرها

المجموعاتاكثرمنال!ومالعربيةوالمجمومحة.بؤرهاالىانكطث.ثمالسياسيةالقوةتقويمالىطريمهالمؤلفيتلمسالزاويةهذهومن

معتتناغمفيهاوالقلة،العرقيةالصفاتفيكأ!،تماثلاالقوميةانه!باعنبار،ومستقبلها،واقعهاوتخطيط،المتحدةالعربيةللجمهورية

.وشعوراارادةاًلكرة.الاشياءطبيعةالىالعودةطريقميبدايةمرحلة

العربي(العالمفي)دراساتكتابمنالاخيرالفسمانرايناوفيالجزئياتالىيهبطانالمؤلفيجتنبالمسقالفكركيخطوعوفي

السي!اشةالجغرافيةيئضاولوهو.والعمقالجدةمناو!ىنصيبعلىفمياتتويجاارادانهذلك،بالشنوذويشغل،بالتفاصيلويصطدم

والتنسيق.واتريمبالموزنحيثمنالعريبةللجمهوريةطاهرمنبدءا(لتبريديبالاستقراعفاخذ،المفصلةللصراسات

قلبتحتلوجمهوريتنا،م4القدالعالمفلبيحتلالعربيالوطنانوالقاعدةالعامالناظمالىالمتناثرالشتيتمنوتدرج،المعسوس

موحدةعربيةدولةاولليستالجديدةالدولةهذء.العربيالعالم0ال!لية

عبرالحديثمعرنافيترامىعربيةدولةاولايضاهيبل،فحسبالوجودمغزىالىينفذانالمغامرللفكرإمكنالمتصاعدالنهجبهذا

هوالسور!*فليملان،كبررتنقارتننبوابةهي.وافريقيااسياالطبيعيالبنيانتغليبهوقنكر.والني.ذلكننكرلاونحن،الجغرافي

لافريقياالحقيقيالمدخليعتبرالمصركبموالاقليم،لاسياالطبيعيالمدخلحينائرلمفمعونحن.القوميةالحيواتمعالمعنالكشفمعاولة!ي

وبنتيجة.القارةقلبالىالوحيدالدهليزهووالنيل،الشمالمنتتكلروملامحخصائعىذاتمتفررةطبيميةشضيةالعربيللوطنيجد

الثردبنماالعبورتجارة!لىالمتحدةالعربيةالجم!وريةتسيطرذلكالاخركهالطبيعيةالاقاليمعنبوضوحوتميزهاجزائهجميعفيوشواتر

فسورية.منهويخرجالعربيالعالمالىيدخلمافيهابما،والغربالاولالفاعلنجعلهلاانناالا،الموقعاثرتقويمفيايضامعهرنحئ

مائي.ممرومصربريممر.*جتماميوتركيبناالروحيارثنامقومات!ي

والممعةالعرافىمنالممتدةالنفطوانابيبالسويسقناةوبغضلواقليم.اتصالاقليمهو*ولىبالدرجةوطنناانعلىالمولفيلح

(لشرفىبترولمن.9%علىالمتح!هالعربيةالجمهوريةتشر!السعوديةعلىاحرىاقليميةوحداتبينالتقاءومنطقةالتحمجبهةانه.مثالي

ا،روبا.فيالصئاعيةالالةيحركالذيالاوسطحضارتهفي،وبشرياطبيعيا(لعربيامالعاتصميمفي.الارضوجه

ببنالارتطامجبهةالعريبةالكتلة.نؤلفالستراتيجيةالئاحيةومن..الموقعهذاضوءيطفى،وياستهوتاريخهفىثقاقنه

الادتطاميالموقعهذاومن.الراسمانيوالمعسكرالاشتراكيالمعسكلمنالالبيوالحإيثالاربيالقديميلتقيالعربيالموطنفي

ومن...الايجابيالحيادفيالجديدةالدولةسياسةانبثقتالحرجلديهوتجتمع،والبارتالحارةالهواءكلموقهوتتصادم،الارضاديم

قوةفيالربخبسية*ممرةكامدالسياسيالعالممىبرزتهناحياةحوزتهفيوتنطولى،.الجنوبومحاصيلالشمالمحاصيلوشنوع
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بالاكثريةهالاقلياتيربنرالاهداقطوافالا!روالالدنمامفيالتقالنيدو./هرقولا4.المتصارنحينالقوتينبينالتوازنتفرضئالثة

الفاصلوجودهوالئائنئةللدولة.السياسيا!هركيبفيوالمشكلةاًلى،لا!هتاًلصبباسةاتلملابسهالطببميتعببلهفيالمؤلفجاريناولو

غيركج-ممإبروبحيث،والمجنوبيالشماليشطريهابينالارضيتداخلناانبرمكنولا.التاريخديماركسماديةتعانقجغرافيةمادية

السطحعلىيظهربماهئانصطمم:المؤلفيقول.ومتماسكملحوميركونانقبلعقلانيوتوجيهحرةعقيدةالايجابيالحيادانفيالريبة

كيانها،ميسوداءنقطةيجعلوهاانالوحدةاوراًءيحاولضعفن!ةتنظيمايرضا!ماالراسماليوالنظامالاشننرابروالنظام.مكانياتحتيما

جغرافية.حقيقةلاسياسيتعقيرنظروولمفيالعريبةفالجمهوريةالسيادسيةوالنظم.فيهماللطبي!عةشمابئلااجشماعيوتواضعاذساني

يرصلالجديدةالىلويةا!ببميبينالمغانيالانقطاعانالوامعو!يولاإممبقاتطور،اوالثورةطر.إقءنهرار؟*ءة.مبدلور"،مجتهواتجاهات

البشربم!.الغطاءانقطاعالىالحالبطبيعةويفضبم،ميلا.17نحوالى1،مئاخوطبيعةادضهاومزاحموقعهافيجغرافيتبدلالبداهةذلك

تقفالمقارنةانغير،بالقاكنتاناًلخاصالوضعهذايذكرناانويمكنرياضطقىمحصلةالاي!جابي،دالحيكانواذا0..تضاريسهاوشكل.

اًما،دموبم!تاريخبعددينيةكدولةظهرتفالباكستان،الحدهذاعند،واندوني!سياويرولحو!لاؤياالهندتتقهفلماذاجغراقيةلضرودات

امروهو،سلميةوحدةوبعدقويةكدولةفقامتالعربيةالجمهورية.؟أوالفيليبينواليوزانالباكسعتانبهتأخذولا

لحمايه،طرحبعمببةظهرتوابى،!تان.ا)وحيدصركاتبببننادرافىحدةالعردمةالجههـوريةصودةلبدوالثقيلةالظلالهذهخلاوفيما

عملية،جمعبعملبةالعربيةالجمهوبىبةتكونتاإطنجم،انشطاداوانكماشكانفلقد.مرضيةمعجبة(العربيالعالمفيدراسات)كتابفي

متكاملة،واقتصاديةجغرانجنةوحدةمزقتفالاولى.ونمواءتداداقرىا.نوزيعفيجذريم!تغييرالصدإبىةالدولةلظهوداًلهامةالنتائعمن

وهـدةلمتالثانيةبينما،الانفصالهذانتائجمنالانتعانيوهـكاةا)عرب-دواتناواصب!ت،الاوسطالشرقمنطقةداخلالسياسية

منتفيدانالايرمكنلابحيث،مبعثرةآلمنتوء،د/ةوتاررخيةحضارية.وايرانتركياذلكفيبماواهمهاالمنطقةفيالقوىاًكبر

.الانضمامهداااعر،كاالوطنفيالسيادءيةالو-هـاتاغسايضاهيوجمهوريتنا

القطرينبينسياسيابرزخاكانوسوريةمصربينالارضيوالفاصلالزطوةتلتءنيز/بياء:شرلهارأسمإانذلك.اداخلميةابمواردها

دخبيل،اسفينوهياسراًئيلتشلهاولةهـةاالظروفودي،ل"اريخاعبر-رةوؤبزخاء،تءلىتصمدالزراءيةوق!دراتها،كلهاالعرزطالبئرية

صاصوب!عثهالزعتولو،م!ببةجذودولاتربةبلاةشيطازدوا"وة!افذازةبئاليالموادزة"-هاة-ا.إقى3الانص*ىتمصةطعلموادا،ومنوءقى

جعلتهالبينيالفاصلمذا.اًشناقالما.نتالمصطنعةالزجاجيةواته-لاعالربم!فيا)".ود"ميةالمتروعاتتمامبعدذلكبلوغمكنتها

ؤصل.حاجرالىحولهالاستعمارولكنوععل،حلقةرإغوااتاالجغراؤبالمعدنيةبراتوالش.مت.رنماءفيالصناعيةوالثروة.البورالارض

خول-رة.تإنجلهالوهـالحانيفيالارضيالفاء.لوجودانلحلىص!إديالاتالموزنوهذا.المحةاالحاجاتبرسدكفيلبمقدارمتهببئة

دولةبالضرورةالمجديدةدولت!نااصب!تؤيامهامنالاولىالاورظةفمتا)ءه،ور.إقىجانبالىا)هربيلوطن1فيلسياسي1التقليجعلوالبشري

زوالحالةفيوتى.بحربةقوة"أكونانعلميهاابم،بحرية.الفتيةالعربية

الاور.ين.بينوالارخميالاقصرالطريقابىءرفسمبظلتماماالفاصل!عا؟غداخليتجاذسىالإدردةللدوو4السياسييب3اكرفيويالأحظ

يساعدهيحرجميممرعلىالداخلياتصالهافيالانتعننمديتئاوجمهوريرورهعوءددبممازوعه!نجإف!،،تءكأوا)!واللةور"الافرورولوجيةدهجالانه

إمكنبحيث،دوليةمج(لاتفيتمنرهالممراتهذ.انالا.جوبم!ممر

اخاصلاإبمونلاوهكل.اية9هواواالمائيةا!وررصنةاخطارتننهددهاان

وتحول.رادءةبحريةقوةللأكامتمنادو!؟ناب!لاضعةطعاملاًلارضي

السوريرشةالوحدةقياممنذالبحريةدالاسلحةالاهستمامالىاسائببل:أجوماصدر

.معزا.لهتحولالمصرية

الدواةجسمفيالمكانيدلبينالجغراةيةا)قيمةمنافتمةء!انهعلىلوفي!رهئري

رصور.زبم!ا"نحدةالعرببيةالجمهوررةانوهو،هامامبرانذفلالايجب

مانعة،جامعةكمولة.تقملمانهابمعنى،اساساموقنةدواةالحالية

كذلك،نفسهاتعتبروهي،الواقعفيانها،وزهائيةذاتهافي"لامة

اكبر.حركةنحونموحركةمرحلفيدودة!ةلآالراًءيؤإمالومعىاكللآأؤ
الوحدةاًنحمدانالدكتوريدكرالسياسياًلتنسيقمجالوفي

وتكاملعضوياتفاعلالىتهدفوانما،ميكانيكيةعمليةمجردليست

الاقليببنمنكلداخلالماديةالحياةنواحيتتكيفذلكوفي،حهبري

يهيمئمنهماالاقل!منل!يفلكلالمبداالمساون.هوخرمعدأعلىلسسدعملمةشلائتكيفتركاربعدالماركسيينالمفكريناحديراهاكما...

..........القر!سهباًلشيوعيالحزب

تكونوانبدلاوحدتناانبمعنى،وادهانحاوللاانيجبومؤهلات

لاالوظيفيالتخطيطهوالعملفيوسبيلئما،التنوعفيالتجانسنوعمن

الاعى.التنميطقراءقهءنمءقفلكلغنىلاكتابع

اذا:فيقولالقوميالافقالىدالتعرضالمتساونبحثهالمؤلمفوينهي

واندماجهما،الاقليمينتماسكلزيادةمطلوباالاقتصاديالتكاملكان

هذاًفان،انتخصعيمنمزيدطريقعنياتيالتكاملهذاكانواذا

ممتمداالاقليمينمناحدااوكلايجعلاالاينبغيالتخصصوهذاالنكاملاً(لمجبعةداًر!وراًلث

يتهددبحيث،اكثراوحيويانتاجيخطفيالاخرعلىكليااًعتمادا

الاخطاراثناء،بشلللاحهصمااولهماوالاقتصادبم!الحيويالكيان

الجغرافيالتركيباناساسعلىوذلك،البحريالحصاراوالخارجة71872للفون-01813ص.ب-يرو!

ادضي.بفاصلهشطودةالاقحتىيتركهاللدولهالسياسي-

النصعزةدمشق
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!؟لبئلزفلمحمف!ىير
،هـ،8ء،*+*"*،ء88،*،،"،،ء،ءير-؟،،مء"،?"مهـ**مهـ*"**ه،-م!

الضيقة!اللغويةالنظرةزاوبة:وهلمسرحيةاًلقضةفياًلاداءلغةحول

المنطوقةاللغةبواقعيةاطالبةاافصراننيالنقدياتجاهيمنالواضحومنني،الاياممنيومفيبهااكبلمفانا،العاميةانصارمنلست

اًلسردعمليةتكونانالىادعووانني،والمسرحيةالقصةحوارعلىالتجاربهذ.تكونحين،الفنتجاربتصويرفيالواقعيةانصارمن

تمثل-الفنيةالناحيةمن-السردعمايةلانذلك،المبسطةءلىبالفصال!اخليالوجودعلىومنعكسة،للمجتمعالمغارجيالموجودمنتءزعة

الواقمية-الناحيةمن-الحوارعمليةولان،للكاتبالاداؤ!توىالمهعنصر-والمسمرحيةالقصةفيالننعبيرلغةأعني-واللغة..للفنان

هناالمستوىهداخدلومن،المرسومةللشخصيهالادائيالمستوىتمثلاذا،المعاشةالتجاربمنتجربةلكلالبنائيالتكوينمجناصرمنجوهري

لسلولرإلاجتهايمغنفسيغدلالغمناكلرميوينانئستاليع،وهئاك،مرسومولهإنصيةمعينموقفنطأإمنمعرمسلةالتجربغدذهماكانت

فدرةنتبيناننستنيعكما،تلالمسرصيالفصصيالعمانشهلصياتاوالقصصيغاًلغسطصيةصلوطلانذلإأ..*حدلثئمنحدثازاء

المملكلفرغ،الجملغفلوءعلى"نئتلفغالدلالاتهذءلبرلزعلىنكسهللكاتبالنغمسيةالحرفغضوءدلىدلئدايتجسم،الكاتبلنايقدمهكماا،سرصيغ

المنحيو.السلائكيغالمحرؤيةلوالتعبيرتةالحرغغنئرففيللتجس!يمهذايتجلىثم،للددثمعالمتغاعلغ

الىالغاتبافكارنوهصؤلانالفرتألتلهرلهائلي!اطغاًلىدءوتناما.اًلمنطنقةاللغغفي

نسميهانيمكنلماالعمليالتحقيقءـوالبعيدو!دل!ها،اًلجماهيرعقوليقتضى،الحدتمجتمعئافيالتجربةواقعبانناديناهئافن

نقيم،اًنكأالمبسغالفصحىغرتنلمناستغعناماواذا،الاهسئجماهيربة-بئالمسرحيالقصصيئدبنافيالفنيالصدإمارغانكللهتولرلمكر-

التطوإرعمليةهيفتلمك،القارىءثهنالى4!دةمهمعابرالكاتبلافكاراذاً،الواقعهذالجوهرحقيقيةجيلف!ليةالحوارلغة.نكونان

الائقلالمهمةانها.المث!ارعرجلت،دالأدراكهـبزوىالمرفعاوالطبيعبةقلباتجهـبةفييدورمااخطرالشخصياتالسنةمننلتقطاناردناما

الادسسمننودااًنم!إل)ء:يفإلسلحينفبالمه*ستاذمايتصأئرعغسغلى.العرانبعواولمن

مههة،الاثقلبالمهمةا؟منانبم..نةسهاا!جماهير"ننبدأانيجبوليست..العاميةواللغةالفصعىاللغةثصكلةاذنالمثكلةلميهست

رجهعالىاًللنيالعماأ/هئصغسللا،الادسلليوإلمالشسارعبرجأئالرقياه،ائنامنوالانصاداًلنسعومتتغازهانلوإينبينمفاضلةقفديواًلقضيط

الرليءفييةعنالفانئإلالادتبنسأاؤنر،هـاناننا..ت"الية،3النئسارعنطته-وانلساا.بجةئئلافتيغقهئيوا:تويالاغلىيللغنها.المعامر/بئ

"ا)الفنيللعمبلوصاإلالغينلملاذاالدإئئل،بيتتلاًلمالجالاحؤملرعمرجإبئ!المباورةوالجداأبسببهايغوؤابحيث،"لغوربئ"قوصيغالهادلىصياها

فيتروحلنا،النئتاالاًنئالاذامحغاوالمصالغطر.ببلهنذلمؤلاقنانسولء،يالاداغهذ.ا؟انتسواءللغتينيرالمتعللصالحوالادالتت،ات

ماطغسرليعغغبرلاو،ماإجإئغالغارمنالفتياًلمملىمايحهلهوببنسر"يغوالمالغصةتغتبانفينجادائلافنحئولهذا.العاميغاوالفصحى

!؟والحيالالظنلرإ-عنغاإلفيإنورالموؤيهإيمجالغماماواناذاالفصحتالفةليئ

الفئعلالللادإسلجازقاذا،ميألالرملغغالىتوفاذنالبساغغليسهتودداسئتالاهببإنغتغتحلاانبجباللغغدذهوبتغس،والاسطورة

الفصةصإالرالىبالنسبغاليإلميالهإافعلغغعلىالتسميغهذهيقللهئان.والقصيدةوالمس!رصيغالملحمةبهاونعني،الشعرولنةنالنقد

هذءراكعالىالدعوةورا،منالفنيةالغايةحتاًوةفقد،والمسمرحيةالعاميةاللغةانماقلئااذاالفصحىانصاريجاللالانصبايضاولهذا

تعجزاًلوصالاللغغلنفإئئإ،اممرثهانماتمكرزهناعئكانواذا،اللغغكائفيالمحوارعمليغالىبالنسبغ،الذنيللتعنيرللصللحوالاداةهي

اغرللمستماماالمفابألملللفظتمدناانعن-الاصياقمنفىيرفي-وتلتقؤإ،الجمواتتميلهاجياتيولمغسذلةبتعرضمسرحبىاًوقصصبماًدب

فييميشبصسربم!لنموذجمعببنسلعبي؟صطللأحاإئ،اماميوااللغغفيلفذ.جةكرموإتيتطهئاالتيغللانسانسنماذجهالجهوإئهذهبينمن

مننئالاصغلاعاللفظمات!ملهبسعئع،المدإئنغقسلوارآالفريغحواراغهـصالينميةحياتهاتدياوهيالجموعهذهتتددثلئوبايه.كلةالمف

قعةفيتجاوباننطيقجمفندريولا.ابزرأيباودلالةاللمسةا،حاءقفية..القضيةهيهذه؟والمواقفالتجاربمنلايحصىءددخلال

لبنلء)ءمننللحدمع،للمسيتسسمعتمعتامنحرلماقغاهاتصثقرمسرصيفلةماقعللىنحيلهانللينايغلبحين،الديلففيالجملعيالوافع

ونجرهموالفاكهةالخضروبائعوال!ابوالحدادالنجاروببهم"ا!بلدعلىنعرضهحينالشريالنموذجحقيقةنزيفاننا.نالمففيلصولري

قواعدعلىويحافظالفصصباللغة.بتعدثوهو،الحرلىاصحابمناللفةكانتو،!،وجههغيربوجه-الفنيالعملمراة-اًلمراًةصفحة

للغةاًلتعمسبويدفمهبل،ويطيقهذلكيسيغالمعقبالاستاذ!الاعرابغيرفمن،لىللأنسانالنفسيةالملامحاصررعنالمعبرامنوياالوجههي

سغظمدفييفجر؟نلايستسليعالذبغللفنلنلن":يفثؤنئانالىالفصبئمنلتيء،لانالفهللافاادلىاةلانعركهوجهوببنبيغنايغانالمعةوإنا

هرفئدرسئنللا.أ.1اأبماغعليسللابرانتحريغطفيؤلتلالصديدغاللةو!التجاةثيغامللتعاطوئاوالانسجال

نجبرهامنخرجناكمامنهانخرجاتياالمكلماتهذهضوءعلى-اخرىعلىعقبالذيمصطفىشاكر*ستاذالفافلللاديبهذااقول

نجسرديهف-نلالسليمغالصحيحغاللغغهيالفصهعبان،قبلمنذ-!عنهانتجبعةصرلرلءةبمد،"للاداهل"ءنتاعللمهاًلمددابحفث

وهـولانجردهولم.."الروجعودة"فيوالابداعالفنمنالحكيمتوفيقلقد.."والمسرحيةالقصةفيلاراءلغة"عنمقاليلموضوبمبةخاطف

امل!سئنتبلغغتبه3قانهل،السليمغاقالصديدغباللغغحياررايكتبلمانلهحلاغمااةالدارجةاللغةالىادعناننيالمعوبالاستاذ.نعور

الرصيئئ*لغغاوالمعادفسوموفدللئفسداتطذالفنروعلى..للرصائلغغ،مسميها

صوسالسبباللغوي*داء)ءانالفاضلالادببيقولكماصحيحوهلاللغةوحدماانها!لىالفصحىعنيدافعوراح،المضادالجانبو؟ئر

هذايكوناننقبلانئاأ!(،الادبهوأو،الادبفيالجماليةالقببمةالى،المرحبةلفنيةاالمنظرةزاويةمنالقضيةنقلوبوذل.للاداًءالسيمو

ه



المصداوي*ستاذبهلايقرمماهبب!نةلطبقةمعينادبتخصيصوالى.نعيشونحناما..المنفلوطيعمرفينعيشماكنااًذا.الادبمف!هومهو

ت!دثالتيالمفكريةولانالىاثعريةالمسرجياتهذهاًنثم،اًصلا4عليعلىقدجداءتبيقوهوبةبدوالمفهومذلكفان،المصرهذافي

فيللفواًنطعاماتئركهااًمللعممأنلقيها؟بهايحلماذاالالستاذعنها،كاملةبصورةالجمانيمفهومهنحدداناردنامااذاالادبان!الزمن

ءرف-محاو!تنافيينحصررأييفيالمشكلةحل؟..اًلمكاتببطونالاداءقيمة:الاداءقيممنالوانثلاثةحسانجنافينضعانفيجب

!"اليهالهبوطفينفيانقبلالقارىءالجكل"ورهـ؟وىاخربمعنىاو..الاتجا!ىالاداءوؤيمة،ال!بالاداءوقيمة،اللغوي

الفاضىصلللاديباقول،المزدوجا"سؤلاهذاعلىا!ودمجالفي!صةتساويكم..ا(وضوعقىوؤ-5،اًلتكنيكوقيمة،القبيرقيمة

بقدر-لنحافظالتأبىبخيةالمسرحياتفياالفصحىالونزامالىندثوانناوتصميهو-ا،اللغويادائهاحيثءنالجماليةغاقيهابلغتمسرحيةاو

هي-قلتانسبقكما-اللغةلان..اللغةواقعيةعلى--المستطاعتقييماشبهما؟!وهابطمتخلفاًلاجتما!يومضمو؟"،مخلخلالبنالي

لاذ"..طبمونحظ.للافاناًلنفسيةالملامحاصدفىءنالمعبراًلمعنويالوجهعلىالانساننقيماننسننطيعهل؟.الانسانبئقييمالمجالهذافي*ب

رفاًحربوجهنقدمهبانالقديمالعربيالانسانوجهنزإفان!لافبىلانضعثم..جميلانهعنهفنقولوصلمهاالوجهيةملام!4ضوء

إلأتاثرشئنإتمظفيهابمااليوميالواقعللغةفئانهنخضعبان؟وجههشر،-اينفسي".أكو،وان،ومعتلمنهكالجسممانيبنا/5انحسابنا

موقفنقف،مصرفيعناونحن..المعاصرم!معناطبيعةالىرامزةالسايمالبشريالوجهانوؤإناالمنطقهذابمثلاسلمناذا؟!وفاسد

امحمالبعئر.رجمةها9هد،الادباءاصدقائنالاحدمحاولةمنا"مارضةكم-!19ء!حقيقعلىكنا..مانالافهـو،الا.-،نفيالجماليةالقيملآهو

جو(:ايا"إنجاطبوهو"عطيل"انصحيج.العاميةاللغةالىشيكسبير!-و،الادبفيلجمالبةااقيثرهلآاهواًلسليمالاغويالاداءانانايرقول

فىه!لكنو..اًلفصحىبيئالعربلغتنالايخاطبوما،""مو؟/بد"اوإ!الادب

لجوملاءمةاًكثرتهء-ح،المبسطالتعبيريقالبهافيمصبوبةوهياًللغةفبىالحوارلعئة"علىما؟وؤدريالفاضلالاديبتعقيبالىونعبىد

تمثلنابعمليةإنجغلقفيماوذلك،العاميةاللغةمنالشيكسيبرياًلمحملانالناؤ!جدلالنفرض":الفقراتهذهمنهلن!نرطع"والمسرحيةالقصة

الا!اثفوقهاتجريالتياًلتاريخيةللارضيةوالوجدانياًلفكريالحوادلغةبينللتفريقوالمسرحيالقصصياًلهـاتب)وجهاناستطاع

وعينافيلايشلمطاًلتمثلهذاًدامفما،عطبلصسرحيةفيوالشخصياتونمفالشارعلرجليسمجبشكلوا)فمحىالدادجلآمابينالسردولغة

وهـا،الحديثةوالعاميةالقديمةللفصحىالماديةالظدلبتلكاًلداخليؤفسسهالناقدردعوانءمئىفم،،اًلادبمضمونمعبالشجاوبالمثقف

اليهئاتثميرمعينةزمنيةبمرحللآالارتباطدلالة"!عضهايشسبرئكناًك،ر)خيةاسرحئات-افي"اتعبيريةااكلاسيكيةا"الفهحىلتزاماالى

إ-اًلذووررالتجاوبناحيةمن-الاقلعلىذتلقىفاننا،تلكاواللغةهذهاًلادبنذوقفيالدرجاتالىالمودةواًضح!ووءماهذامعنىان؟مثللا

عزالانريدانناءـذاومعنى.ا)تمثليةالاصالةتلكمنبهالابأسنسبة

!"،ا!اممارشوؤ+،"البدابناء"منمجموعةالىإثةالحدكأالعابمحموع.ل.م.شفىهـلدئال!المعل11-
عز،تتحولانولا،الجزيرةشبهفي"العرباقيال"ءطة

المد،نة!ح!ثوارفى"اابرحلدأبناث"منمجموعةالىالحديثةالهإميهيقطر3!47تلةون6672.!ك!-السور-الصيليبمإبة

وا!الاد!تدو!فىدرحاتهناك،كون)ز،،ئطلآالمصالفصحىومعاء،ء-ة-
ة.اًد.ءللف!المحطر!مزيئطىضالئددئرممىبههدهر!سهصرد!مراع!للما

لدغووتبيهلذ"الذكرلافنوند"لاداثخسمعيطكلبر-مصصفللطبقةبضفهبريرلممبمبمىثىلزجالن!الزيخسالدثطيزتيللأفةح!الزنحيصبساك!ىمتما.لرعصا

ولقد..اكصارع.رجلالىالانسانيةاًلمعرفةرالوا!"نصلاًنزستطيعصلرنالزرمئاهـ1احص!،-لض

واًذا..ت!اًهنرفعانفتطبعانشارعرحلالىوصولناطرلقوء!هـليابصقهالرسه!ليم9مم-ص
.واًاوصولاًلهبوطب!ملموساوار!اهماداىالسماب!"مالىفىقلىالدعروالرلمكبزبر،!ص *-هـلخ!1!صأكص!

الهـوطمشنويمبانهالموقفثفسيرعلىما.بوؤدريالفاضلاًلاديباء"رالىارس!ءجمعماوذتليا

ا!شاطىءعلىوا؟ولكنت)ذاكاديببفعلماذا:ذمايرهانمنضيرولأ-------.عيبمالذظصرقئى

تهعطان"،.1*طلا!على.لابا!؟القاعفىياشارمارجلانتعلموانت

--صاسة،"اكأ!تواجهـفى؟التمالمشمكلةان..فو!الى"مكفعهاخا،اًابهحع،ع؟2ل!ها52*13،ى*ع57*"3!هع

عرلق!بانقاذتعلمقانها1551*ع!!هة؟ه

اجراًلد،ابلعلآ؟تب،*نلمبلزالتانالمعظتللادإبنقولانوزحب5"مهـ؟!5"؟،*ه"(مه"و.

مص.ا،عصوهفهـكااالتعبيربةوءاذسةاًدراًنصارم!.ااًديهوجهاتهام!ووانمالرجمليزض!ئاصاتعحالرفصالا

و5،اًلادبفىالجماليةالقيمةهواللغوياًلاداءاًنإظنونكاز،1

....51ائرص!ف.للغة"ءالص."هأأألتشلءن!-د5كصأررطلما،3
،ع8،ا؟دىا1اللغةيكفكانولمزاكبان7لا"امهذاومثل..دالاىةح!لح،"57!!،أهـ،؟ه10.ا!ء هـ-وا،3:-،ؤد!ملابمالحكتوفيقرار،احراتهاماىلعصدحدا

النقد:ومشكلتكنق!ادكةمعء/ا"ء"اءا*؟هي؟"*التش!ضب
؟*حء"ى.+لم"ـءأوممأءدط!!وراطورمصو!ئ"

مصأ،افيالنقادمنفريقينبينيرهئالاحالايامفىدارتالتى3"اًلممر.!!ءئ""!.*!ائو،...؟

لا-لىتطممفهىذلكومع..*دبىالنقدتمشكلمنرئيمصبةمشبالآتمثل%ليارل!كاا!ما

.خطورهئواعممئ،أثراابعدكانتربمااخرىم-صكلاتهناكانتنسشااز،

إطاه-بزوانها،وحدهالنقدمستقيلعلىلاتقتصرنمسها4-اا)يزاخطورةا،3--ء!-لبنانء"العا،ف

التعببر.مجلاتمختلففىنفسهالادبقلىمس!ننقبلالىأ.7.،..ء..!!+..،كالاء4ع"..7

و؟!*نقف،بالتفصبلى*حرىالمش!تكلمكشعرضانو

.النقاد.مونفريقينبنمعركةعرئرتبالمشكلةس!رالحدلعملةاائةخئىيناماكبفرم!ير11

ه-لآالناحوالتكنسكى*داءاساس اكاهـبم،اًدشاء!االتصممملهفر؟هـترالعمدعذاداموما،الحماليةتملاا!يرةابمقباتمقجميعظدب

اهتمامعلىفتحوذبطريقةالمف.ونعرضعليالقادرالتعبيريوالاطار
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نفسس4،وحقيقنة،يقراماحقيقةيعرلىانلهتتيح،والتقييم.جانبهالىوالوقوفالنقدتاييديستحقمملفهو،ؤاعجابهالقاريء

تلكمنالمكتسبالتطورخطرمدارعلى،لهيكتبونالذينوحقيقةكأنيطالبهاخرىاعتباراتضوءعلىيزنهانللناقديحقلالذلئهوتبعا

الموجهة.الثقابخبةالارصدةوماالجموعمن!كلاتعنالتعبيرهدفها،اجتمايمةبغايةبالإرتباظمثلا

ا!-رؤائمةفيمكانهاك،خذالادبيالنقدمشكلاتذلكبعدوتتوالىومنه-الاخرالفريقاما.حلولمنالمشكلاتبهذهيحيطانيمكن

الحهاةافقمنالجادةالادب!يةالصحافةاختفاءمثلاومنها..وارئرتجبالاد/ي،المملفيالشكليةالناحيةقيمةينكرزو-السطورهذ.كاتب

التخصص)نقصهممنعنداكقدوممارسة،طوبلةلفننرةمصرفييةالفكرلمفهومالع،رفةلآالعامللصورةالتكميليالجالبتمثلالواقعفيلانها

مرةاًلنقببر"الاثارطبععلىالنشردوراقبالوؤلمة،اخرىناحيةمناداةالادبإكونانهي،الاخرجاننهامنالعامةالصورةهذء..الادب

اختفاءعليهترتبفقد،الجادةالادبيةالصحافةاحلإفاءاسا..ثالثةالفنيالعملالىالنقدينظرانيجبهناومن.دسالةومحورتوجه

منهجياساسعلىالادبيالعملفيهايوزنا)تياعمقةاالنقديةالبحوث..الاتجاهيةالناحيةاوالاجتماعيالمضمونزاويةمن

اًردافتىالاتجا!اتضوءعلىلمفةالمختالفنية"التياراتفهوتمرس،كافلاةو،اانىصعوب..الشعوبعصرعليهيطلقاصبحعصرفينميشاًنئا

الاديبوبين،جيالناؤهـالمنبيناًاتبنالرباطانقطعهناومن.والموجهة.الانسانبكر-امةيلميقافضلمجتمععنوالبحثالحريةاجلمنتكافج

والانتاجالقارىءالجمهوربين؟كبببةالرباطهذاوانقطع،ابنتجفليس،الكفاجهذافيتشاركوالمفكرةالعاملةالقوىكلكانتواذا

كاتالتيالسمليمةالقيادةمنحرم"دالجمهورهداانبمعنى،الادبيفياك،ضلالجماعيالتيارهداعنبمعزلالادبيقفانالمعقولمن

كاملة.اضاءةعملية،القرائيةمهمتالىعبةبالفالمشاعرقوقعةداخلاتجاهاتهيحصروان،الرفيعةالقيمكلسبيل

لمواصلةجديدمجالعنالادبيالنقدىيبحثانمنبدهناديكنولممنالاخصموقفهالنقديقفانمناذنمناصلا..الضبيقةالفردية

طبقةمعهانبثقت،اليوفيالصحافةفياًلمجالهلىاًوجدوحين،نثاطهالوصايرةمننوعفرضاوتمنتاوتمسفامراًلامرو)ب!،الادباثار

اصبحانالوضعهذاءنونتح.التخصعى،ضقصهمالذينالنقادمنظلالهيلقيالذبم!الطبيعيالتطورقضيةولكنها،القيودمنالواناو

المنهجيةالدراسةالىمنهالصحفيالريبارتاجاًلىاقربالادبيالنقدالنثاهـضروبكللذلكتبعاويلون،الحياةمظاهركلعلىالتأثيرية

بحكمالمستوىهذابغير.*تبانلاتستطيعالنقادمنالمطبقةهذهلان.اًلعصرلروحمسايرةالامراخريجعلهاحهىالانساني

النقدوممارسةا)ـهنيةاقايىبااًلالمامعدموبحكم،جهةمنالعادةتور-دفنحن،الادبفيتماعيالاجالمضمونهذابمثلنناديكناواذا

ذههـ-لمثلاـقارىءتركاانفيهناوالخطورة.اخرىجهةمنالعلمياهـدافمعالجماهيرياتفاعلاعمليةتعوبقمعناءالفئيالشكلاهمالان

لآبر؟إ-.إظفر،كادولا،توجيهيةبمهـمةتقومانلهاقدرالتيالطبقةاهادفةالآالموضوءلملصورةلازمةضرورةالشكلياًلاطار..اضموناهذا

يطلنافذةمناكثرلهلضةغج،تهتدان/مكنالتياًلمخلصةيالايداطرإة"فيوهيالكازبافهـاركلفوقهتخطوالذيالجوهريالمعبرلاته

الحقائق!ءلىمنهاهـلالادرابروجودهفيتثيران.نستطيعخى،وقليهالقارىءعقلالى

طريقءنالنوافذبعضتفتجانالمخلصةالايديهذهحاولتولقد.ايجابيةانفعالاتمنما.ننشدء

رالقارىءالاتصاليةوسيلنرهاالكتابمنتجعلبانوذاك،النشردور،الادبمفهومتحديد*ولالنقادبيناًلخلافمشكلة،المشكلةهذء

المعوقةالصضورببعضالاخرىهيتقذؤ!النثهـردورولكن.العربيالمقاييساضطرابمنالخلالىهذاءنينتجانيمكنفيماخطورتهاتتركز

خلالمنالنةديالكتابالىتنظرحين،المكافحةالخطوةهذهطررقفيا،-ايتعرضذهنيةبلبلةمنذلكتلمووما،النظروجهاتوتنافض

قصةاننهخلاص،واحدمنظرغيرعد.مننهلاتعك!،بحتتجاريمنظارالادباتجاهاتفيانقساماذلكبعدالموففويصبح،والكاتبالقادىء

اكثر،القارىءللجمهورالغراذزياًلوجودتهـزانيمكنمثيرةجنسيةمذاهبفيالاتجاهيالانقساملذلكمبالثرفعلكرد،القراءواتجاهات

الوجودتضيءانيرمكنواعيةنقديةدراسةمن،اًولديللربحضمانا!النقاد

!الجمهودلهذاالعقابا)؟ماهـم!طريقعناًلنقدبةالاتجاهاتتوصبىالىندعوانائنحقنامن

مماملةفيالتجاريالاسلوبهذاالىبالئسبةصكلةالمنةومرجعمناساسعلىدعوةوهي..والانهامالتعصبطريقءنوليسوالاقئاع

وتوجهتملكا!"!الفئةتلكالىا؟حقيقاعلىومرجعها،النقديالكتاب؟والمضهونالشكلالىملحةفنيةحاجةفيالادبباناتباللالاعترالى

الثقافةالىالمطلقةاكثريتهاتمتلاف"ةانها..مصرفيالثسدورالمضمونيصبجبدونهالذياًلئاضجالتعبيريالشكلالىحاجةفي

عمبيةمن/تخذانبدلا،مثقفءيرنائنروكل.الاسبابمنبسبب.الانفعاليةالقارىءطاقةتفجيرفياثرءنفقدتقريريا!لأثاالاجتماعي

الفكر،لانعاشكوسيلةاليهافيظراندونالربحلازماشوشبلةالنشرجدالفلا.،الموضوعاًلىبالنسبةالفنيالاداءقيمةهيهذءدامتوما

فيالايجاد!دورهايئءلثلولاالكلمةجلاليحسلاانههو-ببوالىالىبالنسبةالمتفجرةالطاقةتلكيمثلوهوالموضوعهذاقيمةفي

النقدكيللكتابالكميةالنسبةنجدهناومن..بنالاخرووجودوجودهالنقدرضيومهما،ولمونمض!ونوهوبمورءالشكليالاداءاًن.2.الاداء

ازمة!غلى،قضياوفراغايملأانيمكنلاالذيا)حدالى،ضميلة..معطلةاشعالبأداةاًشبهالقارىالىبالنسبةيصبج،ستواهعن

اهميةندرككما،والمضمونالشكلبيناًلصلةجوهريةنهركهنامن

انتابرالىبالئسبة،*دبيالعمللموضوعيةموحدمفهومعلىالاتفاد

.النقادوموازينالكتاب
المكتات

دبالىالضعيقةالنظرةمشكلةهياخرىمشكلةيواجهذلكبعدوالنقد

الحديدالعردىاً!العمدوزنلايتعدىالنقدثورانيظنونمنعند،الفنيةوظيفتهمفهوم

..مسببفي؟هاحكميتلوها،مقررةوقواعدمعينةمقاييسضوءعلىالادبي

..ءولكنهللنقداًلفنيةالوظيفةمنجانبهذاانصحيح..عليهاوله

اهـ"هـصمبلالىرطلععرببكلىبعوتوجيهابداعلحمليةيرنانالنقدفيالمقروضلان،الجوانبكللايمثل

يحيلىارورريد،واماربتو"بالعملتط!فيفعارلآماهمةيكونحينابداععمليةهو..ومثاركة

فعالةمنظمةخلاقةقوةالىتوثبهتحدث!امشودةغابةن!والانتاجهذاتوجيه،المنتجالفنانعند*دبي

الدائبم.عبدعبداللاالدكنورالقوميالمفكربقلماًدفنيةالقيممحيطفيالمث!بيةهدهاكانتسواء،الو(عيةالمتمبية

اك،ؤدئقافةمنيضيفوحين.الهادفة*تجاهيةالقيماوالخالصية
يبنللعلاالعلمدار

نم.اعني-ضوئهاعلىيستطيعبحيث،القارىءثقافةالىجديدةارصدء

والتمييزواكذوقيالفهممنجديدةمعاتيكتسبان-القارىءهذا
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...وحين3اًلنقدمشكلاتلنعالعالا!انياتمنكثيرالىطاجةفياننا

واقامتهـااًلعددلثهاًلنقديةالحركةلانعلمشاًليهنحتاجمانسشعرض

نانسننطيعلااننانفمسهالوقتفيندرله،سليمعملياًساسهليا

نسمتطيعولكننا00امكانياتمنننشدءماكلبتونرالمعجزةنحقق

+ذملالب"ى.الفراغحوافمنمهمئتملأ"حانمشانيمكنهاالثقافةوذارةاًن
وداًر.الىعطرلاماافىاال!مدعهالاععاعقمعركهلبدااًد-ذلةفمعس

.الانقاذعواملمنجوهرلكعاملالثقافة

"مرياللنانئرالتجاريالاسلوبمناًلنقدجمماالكتابتحميانيمكنها

اًلمادلاًلشمانمننوعاتحقهعوبذلك،الناشربدورهيتقومحين

وطيبه.مروءات،لومومبا،المثرقو!كمبهـاوهـفيكل-النقادهؤلاءسيشعر.المتخصصينللنقادوالمعنوي

....3ستجد،!يةالنهالدراسةروقلفيتبذلانإمكنمضنيةجهودايان
عطراصمامهالاجلص!!!عالىلفحشهـى

.....المناسهبةالم،د،بئللم؟لافدةاًسنحقاؤهاع،روالقراءثالثسالىطر/فها

فؤأواصوأبمءاىأراصؤئطولسيرخشإريتطالذؤبالجطداًلناؤدويلودنطهنانتمكنئاوعندئذ

بؤبامماعبفياؤبواءاخطواقاتتمتلمويتهاجوااانرقعتمبمقمةوتقوم،ومخابرةاصاللأصفيالادبيطالحه،ة

نهرشطأنءلىيصطك،الحبى!صداهاالبدءنقطةوضعتقداثنفافةوذارةاننعلمونحن..وامانةصدوفي

اث4هوزفياهـموحبالئفؤفصارئقاهـلنجديداال!بهاقدمواقيدا*تاوفبعضوان،الططيراًلمشروزلقذا

؟اهـلملأئأعرؤقهفي،ؤذنالانلنفسلاتقوزبرداتقدانيناعنعم،الثقافاحقولمكأ"لمففيالاناتن

؟الصاحلفتال،المصاحءلطفىولكن.اًكاث!رينعبتمنوالنىياًلادبيالانتماجل!ماية،الناولبدور

...!الكيبدونمن-اًلنقدكل21"،ؤتاانبالىتلتفتانتؤبهثالثقافةوزارة

ذبمعم؟احلبائزصنا!صرورلقوواًومعنى.اًلنشريثالازمقمقوماتأ*ليننطرؤلالذؤبدو-جمبعث

بحيه؟كؤلءلىانلبنقرلثيرحمؤئكشااذا،و.ؤزدادترتفاناناانةهـيلالش،بمنالكمهثللنسمبةنر،بىانئا

الرياحرربفيالمسىحورا)جبدرولي)م.القرا،دجماءـيرومشمرةاةفهاوفنيادة،الادبي،بم!لم!زةحقي!"ابعثانرب

..!را.ئذاؤأررئموانليهلأمنتملأهانامقا"كأاوزارةتستطيمالذكزالاورالجانئاما

صرلى.،وويصلسو..-فةالصطمناللونهذا..الادبهبئالصء،قةجانب9!و،الفراغ

عطامماكولنيرا:!اا"عطوراوءلىسفيرناهوالمممقةالنقدرنج!لاهـراس،تا)!جهبا-ألا4ازالىبالاضمافة

صحراثت،تءلىاخو31عبركبالعربالوطنابئاءبينعوريارثواةكرياأربطام!-،-بما9اضقما!يا

جمائئمتؤثؤتوعص،رأصالادبهكأا)صهحافةمننيىهـانطلوكل،ذهـالمناسبقتذكر؟ماواذا.الكبير

روهـاصممنباوبقاىا!اًدركنا،ورابوالكالممرياكاتبواوالثقافةا"االرساحقءإببه!

صصئةاثا-اا)-،روتاًثرا?لبفهاعميى-ءازنان!الثقاث.يمبنسفرائضنفيعبسارت،كاثتمدئابمت

....ولهذا،النقدوللارز،جنماالاثرائيةامملمداانفس!تستلززالثقاؤ!تاتلئا4لا

جهـإجه..الموتىر،ىمنوظلا،الى"أدعوااًكفرةان..جادةادبيةمجلةمناكأرالىحاجةفيفنحن

مقمهفننعايشا"توموبو"ولبهاهـكوؤلثرفىاثمةثازفياك-(بؤثالىندكلوبدورهاالمئاوسةو،"لمئافسة

الخطبفاسماطيرحناياهفيوتمنت!تؤ-صللاشةمراًروضماناالقاركىءثقةلك!مبض.انا،للتحريرالفني

!4الضبوالرؤيا،الارضوبصاقذلكتخطيع..تحققهاًنالثقا؟لآوزارةتمستطيعهذاوكل.الصمور

،الظهودعا!الادبيةا!حافةاات!فءيعمشرو!-،وةمعتمااذا

لنم.البقاءعلىومسنروتها

الاعوائأفياًلثقافهوزارثمنالسينمائيالحقلفىكمالمونالمامظفرلقد

افعصيهيقيافرلعبررأ،بئوفبم..ا!شهاتمنالفااربعونؤهـر!اتشجي!يةبجوائزالاخيرة

غاراغوارفيالرعبيسىخحم"-ا،الىبضم(مناًلماديلننشجيعاًستحقاقااقلوالئةاهـليساالادباـن

ثجيرهظلفي،الجنفكهوؤبهناروليس.الفنونرعايةالىواءياإتجطووااتجهتقدالدولةدامت

النهارتغشلصا،الكنفومشجرل!اتمن،الاغدا!ءـذابمثلاخرفنيظفرلاثممعينفنعلىا!الافيريررما

اميه!بقاياصنالثقافةوزارةفلتعمل...للمجتمعاروحياالبناءفياًلمرمو!دورهولة

الصحنفة.هدهالىوأتنظر،الادبدطافةالصدلعودةأطريةقاتمئرعلى
حرهـلحيرهلى،الغا!شعا!7ؤ

.....طتالدلانتطيع،المس!نرحوبننءالسينماتنسئهعالىنظرتها

..........للاذت،جطيحبذلكاننا..ممكننطاؤئاوسةأعلى4الثقافهرسالتها

.....بة....نتيحكما،وتوج!4تساذرهنقديةقيادةظلفيطريقه،شقانرلادبي

الكئيبها!مصءلى،الافقفيالمحأزللم.وتزدهروتنموتعوداناًلعرباًلقراًءبينالثقافبةالس!فارةلقيم

!مارالفتحدئهالك!ؤئصنرولالنوؤباقسبقماالىبالاضافة-الادبدثالصدافةفيالنقدقدمثان

لابؤبث،الفنيط*ثارلمختلفالسريعطالملاحقطفيتتمثل-قلننه

مجمودثاًوالقصصمنقصكتظهراوالم!مرحينتمنمسرحيثتعرؤم

ا!حليعلي-لىادوعندئذ.-.اـلمهجينالنقادايديبينوقتهافيوتكونالا،اًلثمعرمق

النقدمنالدنفقالتياردلكثقنومواان،أدالنفهللاءاستطهتن
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-م.في***ء*بز*بر*-ء**?ء*?ءبرءعم،**ءء*ءير*ير**ء**بر**!عي****بر**بر*بز،؟

!صمحي7صول!ضم!حملمرر!المه
*-

لأ*اهـلشصحمظ!+لمح!ضاصدش" -*-

ممر

3لألمجاصلاء!ف!ير

ر.ء*!ت*س!"،**!هي،ي!-5**!ه*"،"!،،ص،!هء

هياتي.جنسيةثوريةادعتالتيهيالمودةهذهان،الانجطلاقىعلى.والمعانا؟الفوقفيترفمن.تغذىالفنيالضلمقتعهـمسألةإم

ؤحوقأعمقاعمقبهاكهـقم،الاجتما!يةبوالىتاغراقزاستثمرت.نقدمهانيهةنلاعمانة-ها!!هإ"توجم،ساسية1*ض،ربرةظا!رةازها

حةى،المثقفينمنالمرا!فينسلوكيةفي،وشدودية،ءرصيةاشكال.ا:ازرسةا؟ماعصةالاجلأئةهاوع،ات،د)بئولسازاهاخللألمن،الرضارة

اًبببرا.مراهقااثقفيصبح"وعما،مهيروادإرجمةالءهمةعلمىل"فيإءساًلظاهرةوودهويى.ت

انىورةلمجاواًةاًلاسبقكان،الجما!يرياكمعرانشكولارأي!ئاولمقد."مينةذاتيةوخصائصمعانمن،الحضارة!ذهشضصببةفيمت!قق

.اـلاشنعبادرموزوتلقاء،الشارعفيالماديةفيواررلمق.بىاًخلمنالثمضممية5لهـذخا!قةنفسهاهـبانهابل

اًن.دائمهثوريةذاتههولميمونانبضرورةيحسكاناًلثصمعرولكن،بني،جد.إلمةصورةاءطاءلان.الثورةفياخرثيئايعنيلااساسه

اها--ثو)،العربييز!هاا!خي،ةالجد؟الحضارةحفيقةنبضبطالىبدور.،؟ديماوهذا.التاريضكلي،للاؤعاليةمهااسا!علىالحكم

اًلحي.والتأثرللتحققجذريةوسائلءنواجلى.الخلقسوىالرفضسلبيةمن،نقذولا.بالرؤضحسان!شاء

اليوميالجانبعنيكشفان،الصبورعبدصلاحاستطاعولقده-ذهفيهيوانما،ذاتهالموفةالمشالكائناتفيلبستالمخلقمظاهر

عرىهيديضعوكان.الثورةعنالمعطلالشابحياةمناًلمأساوكلط،ؤلمقاًحساسن!وفي،للخلقظبعتشكلفي،الضلمقعلىكانيهةالام

ذاثو!-و.اًكوريلاوضعالحضاريةالمثصكلةمناًلشمولثرجاتاًولى9؟الذهدااجلمن،اًلواقعرومياتفيتداولهوماكلاًصالةبرمدم

حر؟كأوجهفيتقفالتي،الوجوديلأالعقباتالمعطياتالشعريالوي.معاوالروعةالانقاذيحمل

ب،اررشاكربردروكان.المعاءسالانسان،للعربي،الايجابيالتكونالحضارةواما.مجسمةاشارةسوىيى-ت،كانتاجالحضهارةاًن

ل4جماوهذا.المبانتسالجماعيبالعملارتباطااكثربصورةوديختصرهااندون،الانتاجشسطتؤمنالتيتلكه!فازها،انساليكلإع

ت!متوبلكيالتقلإدرةاصولهامنالتحولسربعةعندءالفنيةاًلتقنيةنوعءـو،اللفظفن4مئوخاصة،الفنكانولذلمد.معيناً.ثاجأي

ر،لمئحىبدورهليتصلانصيابالمسشعرفحاول.اًلجريدةالانفعالات-مئتوجاتضمنينهتجسهـدأي،يشه،انإ.*نلاالذي،الانتاجذلك

*صاداابزر"!ان،المشحىهذاايقاععلىسداهيغزلان،اً!حضاري.خلقه):وعالىرشيررظلانهكما.معهنجة

الىتهوجترددمنكترامعهجرولكنه.!الرعبإقاعا)مننتعرياان.ءضارياعملااًء.،جاره!ه*ن،فنيلفظياقإ،ج؟لليسوا"ن

اسيراوظل.المفظةالاولالسحر،عندهبقيفلقد.القديرمالشمري،وجداناتلبعضالايرتأتىان/مكنلا،للحضارةا،عمقىالارقاعادراك

ع:طز-بهءمورةاخر؟،.وهـكذالموتدفعصورةتجذبه.اً)مريضمالالانفاإهـاعبى.عمالقةلجبالنحيلةقممءددتنجاوزولاالتاريخفيتعد

اص"وني،اعمقهافوقترتفعان،خضمهال،"تجدان،اًلرائعةامواًجه.الحضارةلايقاعالاولالاشارةرجل،(هـءدجر)اننجدولهدا

للاطلالةتس!فهولم،المنفعلصانالافهو،بهاًدتبطتلقد.الخضممنوؤ،.(هولدرلن)هو،وا-دشاعرمنالاتفيرهح،هـنرلا،الحلميىكأ

اًلرعب،؟يقاعؤيجميلةاًرتجاجاتمناكثريكونلانتعدهلم،المطلقةهـن،فيهايقولالتيالصودةبدات،(،برجد)اًنهشعوهءنرقول

تفمل.وان،.زلق؟دانذاتهاهبئتسطيعوان،بلاهداءاشبهتظل.موجودةانها،المطلقةالكينونة

.ل،لشرطاب-الم!ربطالذياًلموقفان،ذلكفيالسببولعل.التوربةجاتناكلنكيمةوجوهءنالمعاعرالعرببىالشعوعبرولقد

ؤ-!مدسه"،اظمتكنلمولذلك.ثريقطبيعيموقفهو،الثوريانتستطعلم،انفعا)يةجفىئيةبردودمرنبطاظل،ذاكتعبيرهولكن

4اف.صائريةاًناشيدسوى،وتوابعها(جيكور)و(اًلقبورحفا!)الذي،ذاتهالوجوديالشرطالىا؟ص،الطارىءاًلظرفتتجاور

.ؤهـ،ا-"عئدهتتحولقدولذلك.يحكمهاولا،الاساةيصف،يغنيشاعراطارئةاالمظا!رمنم،نولقد.ذاكاًوالقرؤطهذا2انثصاعلىببعث

ج:ائزي.ندبالى،(مرثية)الى،اًلوجوديةتناقضاتهابكل،المأساة،فقاعبةش!صيةلناوير؟كد،مةالفض؟لالفاظاذننايغذيما،تللث

لقىأررةالناءكبالاستسلامجانبعنيترجم،انفعالبىموقفالىأيممهءم!-ب-لىالهلهادتراءىماكلفي،والمتفخ-مم!الإضشيميعجبها

احا!-!علىالسياب،قعولقد.ادعبةالمجهـولاحداثتلقاء،صاصبه..المنظماًا!ووسىالذلمنوافعفياخحققا

الاط--ارمشكلةولكن.فخمةفييةوتجسيمات،ومرئيات،كثيرةولكنه،الاقدمبنتجربةعنانفصلالذيهذاالشعرمنلناوكان

الجؤئيللتفككمعرضالاطارهذااناذ.بملاحمهءالقةتظل،الذاتيءريبا،عصرهمءنغريباؤكعاش.ا)تجربةتلكاشعكالعلمىحا؟!

كانتوان،ارلممحةاغراءاماميرصمدلااًلشيابنجيالان.لحظةكلالروماف.بةالسوداوبةتلك،اًلطارئةا!طاهرمن،لنا.وكانعصرزلمعن

الكلية.اـلملحمةمشروعءنغريبةاًللمحةهذه،جبأناعزووراتطاءن،الثوريشرطهعناًامزولانساتافيتطا!ارتي

اًثناء،العربالشعواءكعادة،الاذرياحعلىالسيابمناقدرليس.ومششقاتهللحلمعاجزةوتبعية

رارطة،ايةتجمعهالا،متعددةارتكازنقطحول،العباسببةالحضارةقبلماوترةفيالمثقفةالفئة،وشعرا؟هالشمعرهذاارضىولذلك

،اًلكلماتقدراتالىيرجعالذي،اًلماديالاندياحعفويةمناعمقاًلضعفءنالطبقةهذهوكانت.واث،ءها،الثانيةالعالميةالحرب

وجىوديتصمصمفييندمجانيستطيعولا.الانفعاليوالايقاعوالصورالى،وقيمتهاوجودءـ،مشكلةتحولانلهايطيببحيثواًلانعزال7

امل.لفك!صا.جم"عيموؤفاًياتخادعلى.زقيسه(لا،وهميةمحاطفبكأهـمالة

وؤد.الرا!تاًلاحساسىبسثقافهشعرءقضايايعاملاًلسيابانا!كامنالئوريوالوضعترتبط،تكوينيةمسمؤوليةاًيةمنهاتعفهانها

التحولوهذا.طلقالىيتحولاًنيمكنهالاحساسهذاانلهيتراًءى.اًلمتحفز

ا(تناولاتهذهطريقعنأي،الاندياحيالنسعجظررق!نالايكونلاتارء،الا،الاستصرارعلىامكانيةالاالنزعةهذهتجدلمولذلك

بادواتخبالية،شعوبىبالأواحدامضموناكررالتي،المختلفةالجانبيةوزوةتحفزه!ردالتوبىبةتعدلمعهدفي،ئوريةصيرةلهااع!الئعت
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مؤثراترونالدراميالوعيصملهام،طأ،الشاعرقريه(جيكور)لرمزاًلإ،قابرالالحاحذلك،اًللفظيالصودكطالالحاحان.إصةمتبالفظية

صاةءنالضائعابىراءةلحهـررالىايحنينرمزالىلتعكللان،فبببيهيمتجولكنه،مطلقاليجعلمهداهنااحس!اسايرنعيلا،المباث!راًلمادبمما

رهـ--ابربمرأتياواكفاهبل،الجزليةفالصود.الممتبدالاذسمار.لأ-متناولينأثبرير"لونيةدرجاتالىروبوير،الاصداءبالالىحوله

ا-ممولية.اانطلا!--4من،او،كر"لمنعنظللمالعسيالسيابخبعالالترجيعاتدو،الندبهووهذا.مختلفةبنغماتاحساسهبربمررانه

بينما.ثروريرةطاهـدةكلفيشالمعدو!رملىدائمايصرصان،فىد؟هو.الللامشناهيةاًلمتأسية

ا)تضالان."اهامعنىلأالث،كةالأثعنما"لىفولمئلاهولدرلنذجدللمأسساةالتاريخيالاهنالجانبهذاهي،الندبعمليةاًن

رتفيياًذاًلمءصيرصقي"قةءناًلثفاجلمن،المعئىايجاداجلمن،ال!اديةالاهةاستنباتعلىبقادر،لمبالسيكموقفوليس.اًلثودبرلأ

حضارير"،اواونصازيةملحمةايرلآمناًلمقطوع،التراجيديالمنطروراء.المجهولالاسىمنلسمفونبة

لون،وص-دهر"كأخاضسر"دبربئفعاليةاًلشعريللغملىيمنحالذبم!هور!هـ،الرعبلايقاعالفاجعدىالصيمثل(اًلمطرانحنية)ثطءراًن

ا!ى(ذوؤ،ايس)من،ا)ءد؟خونالملحه-ونفالنههـعراء.اًلمفنونبقية!انولذلك.الثوركيصيرالمهمل!مةفيالا!اع!ذا،جققهاضربة،ل

اكسىاةلنايه،فوناًلذينهـم،(بيرسجونسان)الى(هـولددلن)،المذدوح،المقتولالثوريهو،الضحية-الثوريعوالسيابنموذح

فيبة3الحراتناقضاتحلآيقةعناًلشمونيبالكشفوذلك،داخل"نءـده،بعداًدحلتاً!تىوالنكباتالكوارثاقدارقبلمنبهاًلمض!حى.

ارياءف-ازدؤ-قهمنهر؟؟مل!ميشاعرولكل.اًلوبرودصميمدمعاءالكبيرلهرءـ،مياهنغسلتغادلاالتي،الثورإلأللفاجعةالعاصمة

حضارية)حظةيرمثلذاكاًوالشاعرهذاكونجاء!ضاومن.الخاعى.التربتينضفتيهعلى،دالماهناكبهالمضحى،الانسان

هذارسائلهاصدىؤىبرصورطوهو(هولدرلن)الىولنستمع.معينةايمرااديرواناقصائدجميعفييتابعنا،الضحية،الثورينموذحاًن

ؤ-قول.بالالاروءدودبةالاحساسوهو،ملحميتكوينلكلالثراًلمصدروهىو.بالمسيجنفسهنادىماكثبراوهوبة(المطراثصودة)للسءاب

وبرعيبيتلامجادوالضوء،وصورةقددةهيحيثمن،العاصفةان"واف--اءالاطفالمعاًله.المدينةفيالثورةتاربرنجيةمععاثنماكثيرا

الار"ا"كأ3لىنا،بحيثاءنالطبيعةميمكاءمختلفعناصروايققاءكلـؤلا،اًلاخرينجريمسة.والجريرمةالضعفرممزكل،والشيوخ

!ذا2\!،ر:افذؤياًلة!فيالف!!يحإ!،واحهـدمكانحولتجقمعانهـم!في.اًلسيابت!،زهـبيايقاعكلفيمث،مبدلاالذبربئ،الاخولين

".اليومفرحييصنعماهو،العباسي،الشعبيالقدر.القددهيمنةسوىليسوا،النهابة

جامعلااتجاهببناتجهقد،الجاهلينجرالعربيالشعرفانوالحق،بالسبملحمةان.الحديثوالاحمر..والتثريالتركبى،الدروثبر

وااللفظياك!اعيعلىبوحدتهيرتمد،جزئيتفصببراولهما.بين!ماتقودلاوءـب.تنداحولكنها،تنمولاوهي.سلفاازلبىلقدرفريمصمة

برمكنكانوما.سكونيةسرمديةله،هيكليكليوثانيهما.الصورجمياانهاسوى،معينةمسؤوليةذاتحضاريةبنرةولاتلتصمى،تحكمولا

اًلوعيؤكالبىبرا!صراعايتلاقيهماعن؟ضشاواًن.النقيضانيئقىانالاتجاهذيالمائيوالانجدياحاًلانسمفاحمندجلتهالها،فاجعيةتمبيرةدسة

الشعرتطورمنقيةالحقبوالملحمةالمأساةاًجهضتوووكذاً.اًلشعري..المرعباًلخضممصيرفي،إلزوالنحو،اًلوحيد

منكثرةفي،قيضاهىلاتعداًدانهاعلى،الملحمةوفهمت.العربيذات،اًلندبيةالصورتمد.عئدماهي،السيابروعةفانولهذا

ص!سيةشعوريةومنعطفاتتفاصيلذاتواحدةلموضوعة،الابياتهـ-لىالمخفسجالنغمياًلانجاهذي،اًلواحدوالايقاع،اًلواحداللمون

.كثبرةكلولعل.نزؤاعارمااصلهفيكانمهما،السسكونتيار،التياروجه

علىاقائماالثانياًلانجطههذاًسوىشعرهفييحققلبمفالمعري،بر*ضهاضد،الشعريماًلسيابوءفيتتحركلا،الفاجعيةالمظاهر

هو،يحوزهالذيفا"طلقاتاليوبا.تاملبمحسولكنه،بالمطلقحسمتاخيةراقة،العكسعلىتؤلفانها.تكوينيةازمةوتخلق،لوننتحم

كانتولذلك.المباثرةالانسانيةالحياةتفاعلعنغريبسكونيشيء.والمصالبالآلاممن

حلم.برينعانرو!كذا.النظراتمتقطعةحكميةاو،وصفيةملاحمه،الملحميةالقصائداروعفيحتئا،نكتشفاناس!نطعناقلماولذلك

خ..الفيلسوفنظرةوبين،الشاعر،المستقيمةالحركةان.الكونيالشموليبالمعنىملحميهروحا

الس!-اوكبال!سىلمو)دالطبيعيةالبيةةهيالمعاصرةوالتوريةحدسضمنكلهامجمعةكظل،اًلجانببلألاواللمحاتالاخيلةفيواترداد

ية!اًلتجريدبمير،إبجبةجدليتيمابكلالاطلافيي!كنلافيثلا.دبثامطلالهااليكصعل!انتحاولىل!واحددرامبمسعري

سل!3!3*!لأ!ط



الحديثالشكلنحو،مسؤولثقافيبوعبى،(حاويخليل)اتجهفلقدوما،السياببقمةتلاقيناالمأساويالحسهذادربعلىونحن

ذاتالايماءاتاصعبحملهافلقد،بالسهولةمنهشعوداًلا،للقصيدةبشاجمربةنلتقيولكن.داًنالميهذافيفاتحةغنيةمحاولاتمنلتعتم

الرخوالحبلذلكعلى،منهاقبالاولا.المعقدةالوزنيةاًلايقاعاتاللحظةمنتقربناانبعيدحدالىاستطاعتقد،اًخرىفذة

علىهلتوكيفما،اتتاينمن،والمرئياتوالصورالافكارلتداعي.الشمرمنالمنتظرة،الحضارإة

هجمكطمننفسهإحررلاالاصيلالشاعرانوالواقع.الشاعرخي!ال(لرمادانهر)"ناتصلةا،الواحدةملحمط؟"في(ص،ويخلميل)ان

اجدرولكضها،اًصعبقيوداذاتهعلىل!بفرضالا،اققليديةااًاقصيدةؤادرةوعيذجربةلناقطمقد،)اً(الاحير4دبرواز(والراح1)ناي)اًلى

.الراءزاًلاعطانيومسربه،اروصيةابحركتهاًلصقلان،،،به.تطرةالمناءضاديرةااللمحظةهذهات-عابعلى

وص-لمقمشروع(حاويخليل)عندالحرةةالقصإبناءكانر)2.داخلمنالثوربرة،ا"بخربةامنبموؤفهاحسؤدالشاعرهذااًن

فخامضئا"فيصركةولكن،السرفيتفاهةمنليس:حقيقيةسمفوزيةا،م!وفقرةءل،واصدةءلمحمهقىؤ"صيدةيرور-:ران،ديوان!قانولذ!ك

اً)اويىكأاطلالامن!ائاة"ا،الاصليةا،وسبفىتجمع،"ت:ايحةاتجا!اتا؟لأقيفى"ورمه2يح،واصدكمنؤجمما،جببىلى.بريزهو!ء-"ةبرهثابة

.واي!حاءعئىلمعيالإقيا(هيكلفونزيد،المطلوبةالفرعية.حضاريةاحظةهواًلشاكلرههـأزمنؤانوافأ.ابىكثهو،ءصارم

اًاق!ميدة،تختصرانكلمةكلتكادبل.اًلالفاظ؟يثرودمنوليسعنقليلالنتحدث،بهنعنيوماذاالزمنءـذانشرجانقبلو)*ن

برهـص!!ولببس،اًءصطفاثبىبرءلم،ورقاةاذها.الجزئيمكالهافيوهيخاضالذي،الانفعانيالتجزيرئيا)"مكونياًاتراثتاه!ا*،إ"إ

ازمع-الاونزوةقىالم،اً)بئائييب3الونرعاىتسيطرولا.قاموسيهـيالمحنطةاًكقليديرةالقصيدةتراثاًنه.":4لنر-رراءمركةماعرا!ث

.اشبابا"!انظماير-ربونمناكثرلدىالمعتادءماسةله،طارىاًلقصبدةتحملتهاالتي،الطفلإلآالثوراتو.ؤراًث.ا!ث*وب!بةءر

خضمالحركةخلف،دا)مامغيبوهو،سلفامنظم،الأنفعانيفالمستوىاًلتقنيةفيالاعدادفاناءقوا.اًلءرة(دةليا!ء.اةالم"-5،الحدإثة

الفكردلكانحئاءاتبينإتماوجشفقايرؤلفاله،للمقصىبىةالمشملو"يةوان.ةالارداءبزجربةاًلتكبهةعنمعزولا،"صظ،1عململأليس،الفنية

.اًخرىحركةاًلىويهدرلآ3حرءنيصاعفو!و،اثعريالقاعفيبرقع،وجوديلعسبىاساس،ذازهاهي(-اوو،خليل)ؤقنية

صادائمشاحصهةفالغلإ..قيا)قصبالقيادةفيتبعثرمنوليسى.الابداعياًرحضاريموقعهلمعرفىلآاععاءرامراولةمنالاء.ق

برجققه.4واكأ،الكلىإوجهلاا)جزءان.اننوصفىتموجكلفوق4ازط.بالمصيرغامضاصسالمىمجرديركلدلم(المرءبايقاع)ان

،لمءإلم،!ءنرلممحة،شاح!مةا!مفونيةؤيا:ةججةاانؤكماوبذلك.اللأءة:اه!يةاا)ء"مىقىرموزه6،ءتإةصو،11،دبرةنفير?-جكأيرخلمقاصذ

اقص-بةا9-ياوللفانكذلك،صراءيوتشابك،لحنينمول3ف!

الى،الض،صةاور-"هافيقؤولانماشعريرلآنباةكلانءنقاذبم،!ضا.6191عاممطلعفيبأطلىجروكأاددرءنص-در)11

النهاقي.فيالشماعلا)ثرالاعطاءهذا

المفظ،ااوالفكرصوشيير؟تيهاولا،زشخلعولا،تميعلاالةصهبةاًدا+-لم،-!حط-أ!!أبمطحقي؟؟3

،الىخارجبا!لمغقه-شلمصببرت!ةهـعلاانها.طارئةوثرةوهوةكوةمن--كا!"!ءعا!.لأ!"!*"-سبى"3

والثحهدودبر،لازءراؤ!معرءة،ساذجةايردبينالىءرةدةاهصبزاادل-الذي!!!3!؟لى،روفي*4!س!كا-4--ء؟--ش2ء.كاكالأ-غ--!خ.!"؟-

على4صإص(اربربموااًلئاي)ةقصب-اؤظتاقد.الم"ةء-حاًلاجوؤءغ--ررأ-10.:كلخ-ة!؟-.!!س؟-،*:!قى-؟:!أ،+!كأدء4+،!!،!ءو،.-!-"نر.،غ!لإ،!-!!+3،؟،؟-ىس*-.؟.،-!!!.-غ

ء*ء-خاوظا!ظ"!زة!4تحتلمجلالول!4.اقىرإم!االنظمجلال---لاء!.!-.!سى؟"س؟(*4كا"؟3أ"ع!-"!)"!ش!ر"لا/!."2لأ؟

قىر،لنغم،قياًلمولى-5ا(ممىببلاغه،ذلكءناورء!نعاةداواز.لم.رلرءبزكأ

انا)د.،وهذافيفالق!يدة.اللانهادياكر-ببعذاتليالصورة،المفكرةش!ت3لم؟.+"لا31لأ.فيط.-."بمطور.،

وحدةاو،المعاناةوءدةءنفقظتئبعلاوهي.اءدإدةاوحدزهااها-كا!م-ص

--،البناءالمثقفءالمرهف.ولكنهاو-دةالموقفالملهـلم.والهامههوا.ت!اله

ف-!"فاجيء،الىص"عرهدالانذلككل.الحضاريبزمانهالىرحمانبم/خم!آ-!حمض------4-ش!!--ء--/د

في،اًلف!رياوؤهطابقيمة-قابرء!لفا،والعجمةاشرثرةااسم9م-:------.-...--ى-ء"---س---لا!ور!!.س.!:؟سكأس"ء!!وفي

كله.جوهره.ء،.!3آ

طح"لا؟غ

جوانهكأ،الدونعن،المعاصوركبنافي،مرةلاولكفالشاعران"-!7لم!

سطحبا،م!ادوجوديؤا"وسعن،الجئ-،جةاًلع!دءن،النرج-يةءن-!.-

ءلمالس،الاصفياكاميةاعئكف.حرافيةواحرى،لفظيةشطحاتءننم؟.!).م!-

وعن،الططة.يالمضمونفيالمراهقةومن،اكركيبفياًلبهلوانيةوءن"،"

تحاردةعلىنف"وفئخ.اًلئرحسيوالالهامواًلمحوشيالشاداًصطئاع،"(،ا؟-حأبر+-.حطء-بز-2ى؟

......0،1ة---ء!/

هـؤردءقرليوذحطل!مماعةمع،ملىابحيوللاقىاوحدتفعمنمنندفرديئ"كلتقمهنساولعربيلا(،أ.!خ!؟+ا.-حم!.سسإ--ع-:-مم!و

،وا-داشجمئاالاتقوللاالثي،الحضاريةاللحظةهذهفي..الفاصلة""2لا?!7/-س-!--03لمهـ!+-ابم

البعث.اال!ظ!عة+،-..ء!ء-ح-بمي.ؤ-رز--.-ج!"ى

،(اًلرمادلهر)السابقديرواًنهفي(رئروالدروالبحار)ؤصيدةومن"،ء!).،----!!س"خس؟!"-خا!س

لااءىتاراحراجقرنيش"مزقةتت،رحج،الانحعاثيال!نكوينحطعكلةان.!أ!دطء-"حط*+-ءص+يريز!نر3حططحلاء+!حط
اًلدأحل."ر..الحكالم"ودرا.الاسمالىالعربيمىالممودجهدايمبث!بمطحء!3

!ح-3

أ-*،.-!-لا!ل!
الازرائهعنيعبرانإستطيعيرعدلمالشر!ان.تجاوزهيمكن-لا*%طح--*-!!نج-"طح؟-!ش.+ءحط

ذاته:ءنيرقولكماانه.طط3با)درو-!-لى!--!!طح-(-إتج؟2؟-ء!."*--+طح؟لي3عكا*-.؟-أ،كا

تتناءىمهماالارصطرؤ،تا-؟.كاء.ءفيفي-!2لأ.---

-ط!--ءتم؟بز؟حطقي!بهحط!!ة

طرير!،هـلتشهيبابي!د"جس7-".+3ننلآ.س3؟برس--1+ط!ى

:التوأمانيسريحوبكوحيش"كاابمإ+.-4د-.لم"".03".إ.سأ!
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بالحجارةيرميد؟نولا..السقوالدهر،الله

شوكبلاالوردهناها:التجوبتينهاتينالقببرحمنقدمالذيوالغرب

"..طهارهاًلعريم!هناوتعانيتتلوىحبلىبالارضواذا

وعل!ى،!،دهمنالاولىالازءماتصدمة/يتلقىان،للعربيأولميسلآنآنمنالطينفورة

الهةاوتبزطاندون،والدمالارضبحقيقةيحسانلهاًليط.جسدهروهـاثماثينادشانتفورة

المستعارهاًلوجوههذياخل!وا:هذاي!قيمالشرقولكن

كريه،حرباءجالدمنسلخت.فانيهـدرفيحشرجتحمىوهج

وجوهنلبسولمنخلعلىلمنحنبثوربعضمطرحهاخلفت

ادناول،مأساة،بيروتمنز-ناًلزماننفاياتمنورماد

..مستعارهوعقولبوجوه"قييمبمتوازنانهلراي!نا،القصيدةهذهفيوازنالنةالىعدناولو

بغيا(،،اًلسوق"فيالفكرة.نولشدوالتقابرل،لهاالحركياضحىوا،الشعريرةالصياغةنفسهألزم،شمولي

البكارهلمفقفيالعمرتقضيثمالثوربمما.وجودنافيالانسانيالانبعاتخطيعانيهالذكطالرائعالدرامي

رف!ولكماانه.بالارضالانصالوسيلةهو،الجسدوجودانالمطوف،اًلبحادصركبكأبينالؤخماًلىتضادهـذافيقائماكوازنان

ضللناآمذ)كوءع،موجودونانناعلىاوحبرادليلنا"ميرلموبوزنرب".موتكلتلقاءخطراكبربمعاناة،الموتليغرق،اخراًلمىخضال!من

ا-ىاال!ء!هذابش!وولقىصاصاًلنت"رقانسانوتفنن،اًلدليلهذالآارءلى(الحكم)اولةمحىعلىالتجربةوهضلا!ذيالبحارهذا

نامنليءتور"،ار!واممنهالةبكلواًحططه،وكبرإتملحمنصمدروشةوبين،هذه،البحارحريقىببنؤازآالمزخمالإضادا.تجررلمة

ذاته0الهيكونافاهـنمطرحيفيقابع):اًلدروينتى:قالمشررانيالبزالنموذج

ادةحض"-وبالانحلاللاحساساخرىتقيبميةصرخة.نأتيهكذاوان.حضارة!حورةاًكأمرتالىل!!الئرةالمهاجسه،طةاهذه..(اًلف

الرعب::يرت!العروهذا

الشمسصرعةمنهاربااهااياوباتالوصلفيرج!لاهشرشت

الميقيندعبومن..المواتالارضتنضحهمايمتهى،سافىا

:المغارهفيي!ن!خصاف!إراًلىتئنمرواًل؟ب-الارضبعدمالمرتبطةاصورةاهذهوزلمقاء

السفليالعالمكهوففيهـنبرمدم.نتولقاخرىصورةوازن"ة-الح،فاًرةمنءتاالانت!!اررة

.الحضارهارضمن:فوفىال!راغ

اجمالوا؟رواًلضقيقىأ-قيام!مارفيا)ضأراءادةالىاًذنبحاجةأوررضا!مرتكأوزءنخبرههات

ءوؤ-فمننثور1،لبا.احظدياوجودناوفي،اذ!فبماتفكضرنافيالمىقالغيبفيبمبنيك

في،5-هـءهياور-؟الل3ء4ء!رعلىا!ءك!س2اكلا!ود!لمك.مبناؤيزإفيدبما؟ااًلم!وزهدههيمانقولانحاجةا!فاك

محمى،وطين،الشرقفيمواتطينبينالمضمونفيالتوازنومن

ة-بريه!**ب!بم!يه!*يه!******يه!***!!يم!***به!*به!*به!ي!يم!!*!بر!ه!ث!برب!*ازت3-الذي،الم!لهو،تركبببفيالتضادية3حرتفلق،الغربفي

!لأ.؟لشهم11صلىدمر16!هادش!..ادا:سابقةصريقىر".صكد!ووت
؟اطر.!تظبعيعيماتإحلني-

؟ارريلستماالىامضخلنبم

!لألوضبمماصاعفاالريز!طضبودلمارثرردب11؟تالنافياًاوانيتفاوينبملن
ص--فى،صص؟محمىطينابعضهط

../001،او.-00(.+01ا.01-ع1-.ا...11110+ا؟..مواتطينابمض!

!!،11ا!.ءفئأجمما4ا!!رو!ساكي!عثلىيمألأا-.....:.ي!قوزص"ى

:*الطر.رقمناراتبعينبهماتتمبحر

:-ود!ا!فصرلم-!ذيلالىتا!نر....ع؟.هـاتعينيهفيالضوءذاكمات
...?هـله".مريه7

...؟.الصلاةئلولا..تنجيهالبطولاتلا

ليمستغ،الشزقىودراويش،اًلجرمانوفاوست،اليونانأو!يسان

ء،نترر،ةراًلاررقالملاك*
..*انه،بركراراًليسالانبعاثان.المطلقالانبعاثيودلمن،حقيقيةحلولا

:ا!-!ضاويصراًتدالاهـتاكأ"رج؟.ابداًيكونلنوجودانه،للتخلياًولىكبرىدعوة

ا!ءارؤطءارؤ!!للأت،ذ5-ورفياررة:ا!ر،ب-وانفياًلاخرىلنطررايسنأفيزيقيالمضموننجدهئاومن

:.:قصي!دةنبلطغحتى"السكارىلعش)و"ابيروتببالي"مثل،الاول

:ادا!مء"هـاء.داللهنرور3المدالحدودالعرليارتمل:،الحاةهـالانسانيجهةالىيلتفتمضمونوهو،"اوروبافيالمجوس"

......بة..؟ؤ!اًلمبسوس"وف؟.الملاؤهـمةعالمانه،المطلقدعوةتلقاءيتبدىكما

...:ؤ،بىحث.يةثرحضاريةمقارنةعلىتنطوي،كبرىرمزيةصورة(لمااوروبا

:برعلبهييرءذالاستاولمربرهفىكدنبكر"الحد"بىاكقبا:3،-و.تفيذاكباوأداًلىتحولقد،اًلصلميب!صيحن2،المغارةمن

ا:*بىكي:ا!يرالاور-!اذو.ؤرجمةانكؤرللبوذاًرداًلاعزبءوت:*:اكربحفارةءق،ج3النموبالمدإف،ميلادعبدفيلك3و،الليلعلب

*.::باريس

لأالصربريالحقارلىلممى(لمم!ءدةمفوقاتنساء:لباباًلضوءاحمربسراجواهتديئا

::عبارةفيهحفرت

***ير****بر******بربر***بر**ءبرير*ء**?بريرء**ء***ء"ير،تغويحيةلاهنا!الارضجنة"
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رفبالاتعمبياًلتيالارضصبارك.الثؤبريةسعفمبنيتنفمنواًلموتالمبعثحعقدة

لايبيد-نسلا،الصلباقوياءوؤرر،الجلبتحت"واتالادضا"!ا.اببوسة.نجسيمدهوهذا

الابيدللدهراًلايققيرثونتفاعللنايصنبرانه،حكمالايلفي،الفنمعدالفعهواكن.عروؤ"ابيعف

دهبمعافان.الانبعاثبةالتجيبةهغهمعاناقمنواععق(بسطاثرالمالدعويثتعارضاحر،وعينافثمبيبطنامبوي!حئول.والمبدبالخصات

ات!هب،المعاناةحجرعلى،ندبيةباصالة،هكذاتتوهج،الاويكمبالببالريخولي/!الاصدلباؤا.أيشكلاعمبالحلمبيء،دةأمت،عوبينيء،أعاأرأعةمف

ذا.الطفةةالحقيقةمبلد،الانسانعيةالوثنيةوتبعث،التاييختبيتصربالععرباءثبرغبتاشبتبا.خمزق،عدببانة،ظامئئبجائعزبوثنيزبصئعةالى

فيوهو.قصيدةتلوقصيدةفي،الخالقةضراعتهيتابعالشاعر:الدامي

امةلامجادالذكرىمعدنمنالغاقبفمارعلنايسبك(،5ومبلمبلتبحب"يابعلاالصععحبالهيا))

:فبديدقسمرنءتبعثانلابر!،ميتافيثبيليه،العائراأنتمببة.ب!عض

لاطللفيحنقلمنيولدأترثتالحععيدياشعس

للحياذوحببن،اقبراي!نفضىالهايا

الغوتلبعلىالبرقبينبنفقفايس،عجيدفععحاأييى

أالمعجزاتتعودهلماذا،التنينعلى،ال!صيدياشمسياتميزانت

بالفرسالقيصرضرب،بدوكرمبيدعقممنالارضعروقنج،ن!ت،

وحفاةناصركلطوطفلمفلف-ةانها،المظلمةالجببديةاًلممابردابوابمنا!عةاالمفتاحو*ن

سحبوا،برومااًلوحشدوفهواًالذللعنةسيحكلالذبم!الجمب!العرببهذادون،اةتحاارادةدوق

الطغالفكمناًلانيامب:المرمضئبفيسنافي

ماذاربالنارجحيمء-نفلنعان

ماذارب:اًليئبيناالبعتما/منحنا

ذالمعكؤئتتعفبهتب،اايثييعنعفلععنهاتنفزصاحعا

اليف-عنمننطعا،غيبياععنباتحتعلي،الانبماثحنايقخانثكولا،الحنريرضثوالأبيب،واللعنة

عنببببة:داخةهابةنقصامصرثقتصنعه،والقدرلثوالمعجمبالناارثي،المببينئالاممبانمفبم

ويعيديمبئنمنايناًلجدلبداأبجمبافيصمزعراًء-رة؟خيا،

النسيفيابخلاؤيتولىلأبنيلى(براـاللأرعمب1(كألع))اءضفافءتب

.:وتعيدتعطمب

-.7حقباجببضإى"ثاابماب-الحسيدفهسيا،يازعللز،الأبصبالهيا

-.سسىعىصص!-محيىصسىعسى-حمسى!سىعى!سهعسى-صىعسهعسىمحىصسىصسىعس!!ىعسهمسىصىعسىحمى!ىعحى،-ص-عىعىصسى-عسىعىحمى!حمىمحى-فح
مفآ

11

ا؟س!ممالت.وإوالمداًرد!المعأهدمدراًءاًلى -اا 11
خمأ

..أ""ريقآكلىباع"-لآ -أ11
.إحالحم!رياصد!ساحة-لروت

...؟01
خفأ

وعررمة،وفرنسسلآانكامزيةكأ!منال!4دحتاحونمماعلحمه!تفىولل!مال!تعدادهاعنزروان--ا

..............،.....

ء3.والفهارسواللوائجالضروريةلموماتالمعىوكل،وء!ميةوادبيةمدرسهية
ا

ا

لتقدماللجنازجةلإعاص!ةزيارتهملدىتمىخق:ا"مانلبنالتمكتجةريحسر

هـ!-------!سى--حمسى-!سمس-"عسهعسهعىمحسىصه-!سمصسىحمسىحمسهحمسى!سهمى--محسهعسىعسى!س!عسهمحسىمحسه!سه!ىحمحي!سيعسىاصسه
والسمهيلا!ال!عدما!جميعلهم

ا

ء14*ء.



جديد.لبلاغةيشرع،الحديثالقصيدمايجعلوهذا.اًلانبعاثلحظة!إ%
انسانيةتجربةخدفهامنلتستوعب،اللفظفنونتتجاوزتانهالخية!والشعر.ال!حصاريةالطه:-

خديل"وان.يثولىعندماالشعرفينضعهاكنااقيامالنارانها-14الصفحةعلىاًلمنشورتتمة-

والصناعالمسوخمنلخلصناانه.الامالهذهظريقلنايؤكد(:احاويههههههص55

والمسلىولية.الابداءدنيافيالكنبومروجبم

بتواضع،لناالافقخطيرسمون،فافلتهمنقلائلاًفرادوبضعةالهالعبيدنسلمن

،واحدةرفعةيذيعهاننفسهالتاريخ!يريدبماالتبشيرعبءيملممنامه،اباهالطفلانكر

.الجدإبةالجنيناًبديةعن!بعيدشبهمنهمافيهليسلا

نابة"والريحالناي"فيقصائداربعاماممنهلابدمدخلهوهذا.هذهالانسلاخارادةهو،ذاتهمناًلانبعائييثحهة!اقوةاقوىان

يفجانقبل،ذاكالشمولي،موقفهفيالنظريعيدانيحاولالشاعرالخلقمنطقهووهذا.ضد-حركةمنالالاتنبت،نحو-43حران

الانسماننموذجعنيتساءل،اًلاولىالقصيدةفيفهو.ال!قيقيديوانهماسوف،والامهوجنسهبدمهيبنيالذي،الرحممنطق،الداًخلي

ي!بحث"والربحالئاي)الثانيةالقصيدةوفي.يحققهانعليهاًلذي..وعروقهلحمهءنينفصل

اولااًلحقيقيالمقياسيفكأن.معاورسالةشعرمنبهماسبيبوححقيقةعنخفافاالصبحفياًلجسريعبرون

دائماتتحدهناومن.شعرءيختادثم،انسانهالشاعريختارانهووطيدجسوااهمامدتاضلعي

معاموجوديةجماليةهؤيافي،الفنمعالحقيقةالشرلىمستنهعمن،الثر!كهوفمن

والتنجيم("االبصالىة"هو،خرافيوطقس،شعبيموضوعخدلومناًلجديدالشرفىالى

المهجين،والانساقالحقالانس!انبينا!ختيارهذاقصةالشافرلناقدم.وطيدجسراًلهـما"؟دتاضلعي

تحيا،كلهاالتجريدبلغةفاذا.اخروجودوكب،وجودمشروعيةبينذاتفيالداخليةالخلقلنوسعلىالقيمصفة،للشاعرتعودهـكذا

مشكلةافدحتجعل،ائفعالاتوباقات،ألوانوأصداء(هاسيسخلالمن.البعثتحقيقبعد،رالوحدةثانيةيحسالشاعرفانهذاومع.شعبه

صوامعاحدىفي-كا؟ةويسربلينذ!هاتعرض،ميتافيزيقيةعصرية.للاخرينالا،حقيقيبفرحيطمحانالذي،الفردذلكهو،وال!ثوري

.اكوناولااًكوناًن:قضيةمجمراعببئايعرض،الممران.ا!شمالحبلبالمصير*داسللحظةدائعتربهببيترجبع،اقهميدةاهذهنها)"وفي

وانالمستنقعالىيلجاوان،الععرهذاانسانيسترخبماناسهلوماالىيتطلعوهو.،اًلسصاعروجدان/نوجهاتبمبفةاً!طارا4ًثهفان.اًلمب!

نهائية:!رتابة،واحدالونايعيش،ريخالظزاديذكروان،ابوما.!كتانالا!ملمكؤلم!.اًبىعثقدر

هناشرشتاراًلدكلعلىليقضي،والضمرالجمرعيد،*!ونو!!،الابطالواؤ!اده

البهيحالمستنقعضفةفي.للثلحوءماد،وئلججدبء

بالوحولالمعجونالمعفنعصيرتمتصأركلايهيءالعقلولكن.مدروس!"جءنسحيق9ءا?فا،قصيدةكلفي

الوحولتفنصكولذلك.الوجوديللتوتر،اًلذا؟نيللمنرحدد.بفالىظلا؟ماو،!إرلصو!

تستحيلأراكمصورهمن،الحيالكائنبنمواشبههو،هذاشإغرنامحنداًلن"جؤان

عتيقلتمساجثممسمومقلشجرة،اًرواليالتوا،نبحمل.الداخلمنفوانه.الرلثممن،الاصلبم

بيناًلمتجانىوالاقتران،اًلئاميةوالحركةالصورةاتحادانشكولاأفردبة،االشاعرذاتمنتجعلاذي،التراًجيديةالحركةوحدةبفض*لمل

01الصههذا،والخد!الكسل،برلدااقي،والبهجة،المستنقعفكرةراًئعهبيقظةالفنيالخلقير:رمجوهـضا.واحداشيئاالمصيروذات

المذيالعفنفكرةوبين،وا!نبعدا!صالةنداءعن،الايقاعدعوةعن.حضاريعملاسمه،عملالدينا)تضتج،لالمهإناةالثةإؤ"وتتفاكل.للفكز

نايمكنوماذا.."بالوحول"المذلالمعتقالقدم،عصيرالىتحول*

ومقاهناثموارعئايم!الذياليوميالمسخالىالا،التهجينهذايؤديان."والربحالئاي"ديوانفيأمامنا/ئشقاخرشصاننحير

ومكاتبنا:الحسبين،ا!بداعىاككاملتجربةفي،وحب:اونبرةهههم"ماكان

عتيق!وتمساح،مسمومةشجرة"والريحاًلناي"فياصبحقد،الئاضجالتعبيريوالفنصاريالحة-

لكلدهزدائماالمرأة،المرأةلفترعوان،الحقيقةبخونانويكاد،اًلاساسعبةو*نظم،المبتكرةوالالفاظ0شاملةميتافيز.بقيهرسالة

فجيعة:بيان،المعنىبموسيقىلتشع،كلهاتتمانق،المختلفةالنمووحركات

51ترلمنعيناماكنئالتي،*نتىراًلعةتبدعولما،لروحهيحملهاادصاعرنمورجاًصبحاًلذياًلميتاوءئر.برقيالزصم

العينان:الجنسيالذللنموذجالتقييميةالصورةهذءمنالصقاوهناك.اًلروحهذه

!تراهلمنتئنانعمياءجاذببةءـن!وليس.المباشراللفظعبادةنحونزعةهناكريسور

اصالة:اللاضداصيراترجيعالنالشقدم،تنخفضثم،الحركةوتتصاعد،والضبابللقيماصطناعهئادوليسم،.الفوضىالصورمنزواًبعئ!و

سنهرسقتهاليلوذات.والاجترارالتكرارمن،ستنقعيةشط(ننحووالزحف

يداكبهياهمت،دكعت،؟.لت"لرساد،فاكصراكثرتلتصق،ثهـائحاوي،ال!صيدةمنهجي!ان

يعاك.ارتختثمحلتها*الرائعةيةالفكرئلافاد!-للبسفهي.العمي!الثوريللوجود

انه.والتمساحالمسمومةالشجرةغير،اخرمصيراهناراناوتجربةلنايقدم"،خليل"ان.المباشر*رضسالتجسيدمن*قرب

الساحر:مصيرالمنهجى،اًلوعيبلغوقد.العذراءاًلمضويةالصورفيضفي،ا!نثعاث

حافيا.ويمشي،الافعىيروضلشاعرلهاأحسستقلما،ذروة،اًلجديدللديواًن*ربمالقصائدفي

*برءعلى،الحجرملىيمشبمالجدبمهةلثقاقتنا*منيةهذءكحققتفلقد.المبدعجيلنامن،عرببى

والحبم.المزجاجاس!ئانهفييعبئء11عفو،4ئبرران.واهيةبعفوية،طميةعفوبةن!دلانوههـ!

واذا.نفسهيخدءولا،*خرينيخدء،حزين،مهرج،والساحربعفوية،،النشوزالغوابةحسبواًلايقام،الخيالىوالتلقىاللفظي

الشمس،خمروريد.ملءشاعوقد،فيهيتولدثائيةالصحراءبانسانئموذجهمنبجعلاًن،ودمن.معالاو!:اح!بقةبشلمقان،ريدمؤ

والخصب.بالنارتوحيكلهاوالصور.بهارشجرةالىعروقهوتعولتلنا،حضماريةلص!ةؤي،يعكوقوجدانعنمسؤولةشخ!،الفودي
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البابوببن،بيننالجاريالغفنيحيلدعي

وخلفهاالعتيقالوردمنصحراء.والثمارالخضرامالعافيةمنثريات

وخلنهاالعتيقالورلىمنوادعلىفيهتنطويوما،النصارةحولهاالغيبوهالة،البصارةان

اًلمتيق.الورقمنعمر:بالرملواللعبالقدرتراث

:قصائدهاحدىفيهولدرلنفالوكماالعتيقالمقوساصبعها

جدامتاخريناتينالقد،اصدقائيياعتمتىفيبيضاءعصاضوء

المحنةزمنفيالشعراًءينفعماذاجنهتيمنيمسح

الكرمةالهكهانهمانهم،اعلمواولكنكمصبهاالتيالشكنوبعة

المقدس.الليلفيبلدالىبلدمنيتيهون.والبروقالاصداء

بسببالأذلكيكونفلن،النحسهمااصاباذا،والورقةالحرفان،الذيالاصيلالبركاندفقةامامانهارتقدالىتراثلطقوساـلتبعيةهذء

،والحقدالكذبعنالا،عاجزةنفوسبقيءتدنسهماالتيالقذرةالايدي:الاننعائيالانسانبحقيقةيتصاعد

صىلصردا،خلفالىالطريقكانفلوذلكومع.المبدفيالصادقبنعلىوالبرولىالاصداءأخرسمن

حيةورقةانالا،كذلكبورقمسدودا،امامالىوالطريق،بورقوالظنونالعتمةاحرقمن

اوذبعلىاًلمدسوسايتالورقدكامتحرقانتستطيع،واحدةتكونولنماكانتقبلمنكأنها

.وهكذاالربيعمنبغابةتبنرالتيهيالخريفمنغابةان..المبدعبنالحيبصارةمناضحك

.والنورالزهرلمو!مسمادالىيلاصفرالورديتحول.لعينساخرجنلفقوما

*،معالكبرىالشاعرملحمةوفيها"والريحالناي"أنشودةوكأثي

جبهته.فعيران،بكلمتهيرميان،اًلشعريقولانالشاعرويختارالراكدتراثهرموزعنالانفصامنحوحركت"فيانه.الاخيرةوقيمتهخلقه

يصمتانيمكنهوكيف.صومعتهطعامعلىينطلقوان،الرمماءبيناللفظةلاشراقةيحيا،والصومعةالكنب:يوميةوجائبوعن،والامالاب

العظم،منوالفسادوالكذبالزيفيرقنرضوالبعث،البعثزمنوالزمنالخادعة،سحريمعبدأيمنالضائعة،المنشودةالعذراءتلك.الاصيلة

،فلينبثقاًلعظيمةاختاه،ةاًلقصإأيقا":العظيمإقبالحريبشرانقبل:الهجنةورعشة،الدمخطلبهفؤاد،لكل

"!يحكيمناناوهذا،اليك،نصتانني،الاعماقمننشيدكالسمراءالبدويةالىدربي

باعثمنهـهاكلالان،المطلقةبالميتافيزيقايتحد،العظيماًلشعرانالبكرالعجينواحات

كيما،حقيقيةحياةالىيحتاج،الحياةيحللفكراان.الكبرىللحرية،الهحيرأدوية،والفجوات

منجوفيالالاؤتقد،اًلمجوهرةفالنجوم.اللانهانيعالمهفوقهايزهرالمريرالرعلوزوابع

..الجديدالمسيحكهفهوهلىاً،اوحشاالصفاءيروضهاوليستعصى

الىييحروالشاعر.الصميممنالفاصلةضرباتهيضربوالايقاعالصبورالجمليتقمصالذينجر

العربإ.الحسخنادقوفي،الفجرمعوينغصى.والغربةالضبابوطنالانسانبوجودمقترنالحقالكلمةووجود.الكلمةكانتالبدءفي

بتحفير.برفخص،اسمروجهعلىتطغبى،للسندبرادجديدهبوجوهواذافروسيةكلماتهحققتالذيذلكهو،الجاهليوالعربي.الحق

هـ-وبممنشاطىءعلى،اعلىجبلفي،السنديانةوالنظرةالزمانواحساساوممانيقيما،يلانساناعماقوفي،الارضعلى،اطلامه

الاسمر.والجلد،والملحالشمستلك.اليدمستوىعلى،اللسانمستوىعلى،والحياةبالخلقشاقا

موضوعةوائند،رمزاعنى،اوروبافي،"الغربةفيالعربي"لرأينا،الفريدةالقصيدةهذءتابمناولو.الحضاريائشاعرانشودةهي

(،1السندبرادوجوه"ولكن.الكثيرونعنهاكتب.البعثبلحمةملتصقةالهـلمة،مولديشخصكيف،السمراءالبدويةهذءالشاعريغازلكيف

لذلك.ارحضاديالمطلقبهيمنةمشفوعةانها.الماساويلالاعطتتمر،دماليزيفيبروقااصطادتولربما"اننكونلحنترددها،زيغانها

فيالبغي،المباشرةبالقبلةمشلولة،شفةايةبهتنطقلمبمانطقتزوبعةتزوغ،تدور،تحدو،وادبرالحرولىامليانوبدون،اعيوما

الليلعلبالى،المنسحبالانسانيوالجهداوروبا،وعوامم،بالليلعاتصبححىوهكذا"يديهامن،تنبع،تسيحالرياجوأرى،طروب

الانجبر.ضمير.ليواجهبالارضاتحادهومن،ويكونبهايخلق،الشاعرلاشارةتابعةالكلمة

ا)كببر.اًلاليالمعإاوثانبينةالجديدرحلنهيرحل،المتئبيوالشاعرالذيهذا،الدمانسانوبخصب،البرقويلمع،الريحتولد،والرمل

نفسهااستىاـت،نودنظرةمنائواجفة،المريضةالارواجوهناك.الكونةاًلكائنةكلمتهمثل،السئديانعروق،السنديانشروشله

خلفللفيةاًنتعرفوالتي،صلاةكلءناجرةتأخذالتي،بالايديمفناجشا!رلكلرمز،(!الطاووس"صودةتروعهانلانلبثولكن

تعرهـ،هذاًلكل،فناننمرفةفيوللمحنه،سافىخلفوللرممشة،جبينفيعطينا،اًلترجيعويمور.مموينهصلبفيالمهزلةمنيشكو،مدع

نا.واندحارهالعظمتهاالحضارةوعي.ائوعيهووالثمن.ثمنالهان،الوجودوجود?نيمسكالذي،الئاسكنحواخرىنكسةالثاهر

تنبأ.تموتانلحضادتهيرضل!،العظيمالانحلالاله،اشبنجلراوليس."*جوفصمته"ضحيةويموت،والحقيقةالشعرعنولسانه

.الارضمنماجهةمنمعجزةوانتظر.بالبعثلهاتنبأ.بالموتل،،وطاووسرقاصكلحولمنعقدا،الخارجيالعالمفي.،المساخرمهرجان

يعيلو،ايتان.الوعيبوظيفة،حدرء،البعثفان"توينبي"وأماوتجاد،المراهقون:عملةلانفهسيرة2،*دبسوى.وليس.وم!رج

المنطقفياًلاخيرةالقضيةهيهذه.بعثهيجدانلاستطاع،يموتانهوالنبرةالحرفوبغي،الكنابوعوام،والقدائحوأجراً،ـالمداًئح،اـلجنس

صرخةوفي،"كنت"عند"المطلقالامر"عنفكرةوفي،الارسطيئروةلكلالقزميبالكر.،الصعلوكبمبالحقد،بالقئرالمتخوموالجولى

سارتر.عند،ملحدةلحرية.وعمعة

صومهلأداخلمن،والتقبمالوعبىلعمل،العربيالشاعريعودالخلقلواقعكاملةمرثية"اوالريحالناي"فيحاويخليلاعطىلقد

."احجرمنوجوءبين،حجرمنوجهه"الضباببلدفي،الطالبالفنانقصيدهنظمانه..الأنسانيالتاصيلواقعودائهومن،*دبي

وكأسساقمعودفئا،المجهولةوالدعوة،الشاعرحمى،الحمىولكنأصالتهمأساةيقيمانوحاول.المتلاطمالمصرهذانبي،والمفكرو*ديب

كل..الذليلةالعبقرياتعواصممنشوارعفي،الضياعمنوزاوية:المساخراحلكوسط

الحضاركج.نجنقييمها،الوجوديباحساسهامردقة،بمعناهامردفة،صووةراسيفيالمخئولالناسك

انبدون،مامهربااو،انحلالااًو،شبقااونفساينسىلايكادخليل:أفيق،ينهرني،قواهيشد
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،"واترلو"جسوفوقالظلترقب،شنارخلفالمفاجاةاًنتظاران4،الالهيوالعربردةواللاوعياتماعماقيإجيا4.اًنهنففوقيشئقه

وال!ر،الصليبتراثين،عوضتقدهذهكل،منعطففيالغيابث!وةفيهالزمانوتحفير،اًلاسمروجهه:واصداًضوءادائمافوقهايجعلولكنه

.والشيطانوالدمالارضنحوصوتاهئاك.اًلدراًويشوحلقات،واًلونيوت!-تالا،عربر!ماتقلديصفاريبهايرخاطرلىمالتياًلتجربةتلك

ويننجاوزه!فيهيخلقانلاودلانه!البعثيحميهانلابد،حرصوهذاالنواسرإ(،ابي"عندالجنسيةوالقرعنة،"السفاح"وسادية،الاموي

عئه.كلهاالحديثةةضوذناعبوتهكذا.فنانشبقيارضيحشر-اعظمبينالمطف،تينوعينيه،المعريجصبمالى

دتتالا،عربيتقليديصفاركيبهايحاطرلممالتيالتجربةتلك

التبمالاحيرةاكاملةاالايةفهي"ال!ثامنةدحلتهفيالسند؟د"وامااًلإ/قاعلمجود،شيءكلتبررالتن،والايرة،والحلالالحرامهيمنة

تقدمالتي،الفاصهلآالساعةانها.وابىدادالضياعزمناليفار*زريفكرةلكل،العظيمالجيديوالتنطيم،باللفظاًلغنبموالاحساس

انبعاثية.حضاريةللحظةاًلميتافيزرقيالاحساسلنا"لكارتصت.اللاوعيةاًلاولىالغراترطريقءن،اكليااًلاتحادشمطا?ن

ارتي،ةالعابروالايحاءات،الاشارات،الاولىاًللمحاتاسطاعت)قىد.والجسد-دالجوالجسداروضارة،قىؤيز،قيبزء"تااجئتميةبئرفر4ثقاؤ

ءمخرةعنقمن،لبنانمنشاءرعند،الكبرىاليقظة"ملحمبها!فلمتيطمع،الص،خباكةردي،اورألاقياللا،المنبعث،افاسقا،اصربياولمكن

حركتالتيالاصهبةاتالترددهـذه،ذراًهمنذروةفيكنبسةونجيبةوج:،وشباطينبا)!ةلهالاعلاقةاشرةءجسدولآفلشولحةالىالميوم

ونالقت،اجتمعت،الاولىالدإوانفيبيتاولمنذ،الملمحمةروحيةةلمط.قي-ل-صوقاان،تقطعانر:غي،رأسهفوقالاصبعان.وئار

."هالسئدباد"قصيدةفيالهـاملا)درامياًلقها?دودةلا،ا"راًةانوثةؤوقؤ-ولةدقمن"ءدأانتعي/،ثاليقىالوجود

اوحدةز/قيتاؤالثرهـالمهالىارتةء(عروعيإعوصلارهـانوهئا.الشبق

?اني!صاعاشت،بركر*ضارةاعمافىفيالا،وحبةمنو)-رالخلقا-ىا،اظلاؤ!العيشىالى،القبواًلىللدمموة،دءويسرهوهذا

،الاخيرةاًلنبوءةهيهذم..بعدالنودمؤسساهانروابمالوجرانفيءـذه،ي!وي-السوطالى،العالمعملقةزلمقاءا)زاوإةفلسفةاختراع

،و"ءلعريكلوا،طقوسومن،العشرونالقرناسهاسهمعبدمنتننصاروكيما،الصرخاتالاؤط،السوطمنوتفرقع،اًلمطلقح-ءرعلى،المرة

ا!نسانفىاًلعرويعروقفيمعتقاذلالكلدرنمن،اًصيلواءت!سال،لضاقولكننا،د.بنوعلاء،حسنونئص،طر،ماردالانريدنحن.قمقمكليتحطم

!توىليبلغ،خليفي،سارعبم،جئسبممستوىمنإبرأ،لاذلالوانه،الارضفيالظلعم-قيلآ،ؤوهةةوفىاحمروضوءاولىار"راشبنجلمرنود

عليا.وصاياتحملاًلت!الحيطان.والجانالتميا؟يندنيااعماقمن،مرعبةالى!لأ،دالارةالىاًلحسعميقة

ء-نمناىفي،ءة(صلعنهكريبهووطنفيمتاصلاًلسئدبادانهـنتط!وا.القدامىالاوازلىا)ثهـ"إطينءوطنءوطن!!ءحاص،الا)هةان

تئمو،لكتيكيةا)أرياالاولىالصورةهـدهومن.فيهوطئيءـو،لبحار1،ص-ءدصكل2على،الارضلهءطجالىالانطلافىا.ها.جد.إدةلعبلآهـئاك

0نموذبر؟وجودياعملالئااتءلمق،مهاالشمولية،اًلفنيةالحركةلآبقيل*011اكأيرةقاتوولت،"لمفز،ون،قائد،عالم،عاهرة،،"اب،بئدقي!ة

رر-لمة،وحيانه.الغرؤةءنبةعلى.بثالذيالغنارهطا،اقدمواارةوء"جسد،ءة"!كو/و-ركة"-.د،اادو-دج!ءد.ؤلقاء،لء:سيا

يقدمهلسس،ارشعبيالقصاصاًن؟ادنالتعئدبادهـوفمن،ةجدرد.وءلمم!نم!ودورهورهلم!بر-صم"

الىوالعجائباكءفليئقل،ابىميدةالبلادالىحلير،تاجراز"ءلى

"أحح!ع!ح!!ححهعيح!.حهلميرحءع!55!ههء!3-،،*!س5حمحيعمميو،يع
من-والرحلة،الروةبئنستىبرلمبثلا،اجرالىفيهذاو*ن.بغدادءيارر

المىيونحولىحتى،داتهحدفيكغايةاًلسفرو!نصمت!وإ"،(اثروةاجل

+المجددإ-نالشعراءبهضادىمائوفةاصسبحتجبرافيلا!،-طور"عامكتوم!مثل4ننمأا"3أامينأء"لآ

ئاءصة"رحلة"يفيضار،بباله/نجطرلما"هـااًناًلأ.الثباب"خ،

هذهكشف،الجدبدالكنئصفئباإحملهاوان.ا-:د؟ادارحلاتالىاةوزيمواواكثسلللإاءقى

والجانالوحوشوزرحول،واًلدخانبال!دإ؟ر!جالتي،المخ!ةةالجزيرحب،وي!-تيسءصارأعبمال!،حبها

ملك،العشرينالقررةجزيرانها،هائلةمختزلحاتالى،والعمالقة

.ا)تاف-"اً،؟اجريرفعارلاررراًلجرىبرةهدهوفي.اًلاحرىاًلحفإراًتال!ربر-ةالضقاؤ"برضشستعشىءراو-"صؤلى---"اولع

ولكن،ثانية.طورةالالهتبعثوبدلك.فيهاذروةاعلىعلى،علمه،القديماز:ف-اأصااضالورراويةوالاثارإؤلوراتأز!رجوع.

لكإنتحقق.المرةهدهتبثاعربرصةاالحلادؤبا:نش-وراتاوكماأريرء-،هبى

قومى،ي9ثقامصموناعمقمعنحد/،الملحمةههـهفي،الشاعرؤناًق:ات،ا-ةاإت،ز-قىاأا)ص!-صدور3-اةوع

.المربىالوجودمثكلةعليهتقوم،يميتافيز.بهعوراًبعدالىورت!حلهلي!نلاءلملأإرو)3أدار

السحوية،الح!ضادةدمودجميعيحيىانمنلك،عرلا.دكانهناومن7برابنانو!اور،دىادار

..امفدةاوة-مياتها،وء-رء*ها،ا)!بلآوملاحمها،العة،ئديةطقوسهامنةا-:،اً!؟ت-ةارد

لز.امشبا،صماىسلأتبببخالكىطوخإسس!مخهنعنبيا-شععر،"ئزشتلهبلوكأصمويعثومحقائدر-حاولرأأرد

.وقشو؟نماعنفهابكل،الرفضتراجبدايا.بحيااناًلعصرسئدبادعلىات،نفيالا-رىالدورصت-وراتبرءصيمو)هـر!ا!

الاطراؤةوعفن،الجئمسودهنوالبوارالغازاتمنيهتسلاًنعليهانالءربريةأ-يلأدوا

.شيءكلمنالاسفلنحو

.بالدمالمضرجالرمزهذايبرزاًنيحاول،القصيدةمنالثانيوالمقطعزب-،رةعنتغنيكما)خهضةلمكتبةواحدةزر،رذع

وبين،العذارىافتراعطقسوبينه،والتضحيةاًلمبادةطقوسبينفيجمعارر-اتأتى-ص

الذيحماهفي"الجنديك"و،اسبانيافيللوركا"اًلدمعرس"

عبثا،بالصورلايمكلنا،هذاالمبدعاًلتداقيا!.عليهاعيرةجارنجنهقتلالمتنبيث"،رع-بغداد

مقنعة،باراحيةحرامايربطالذي،الفاسدالدورحلقةعذيكشفولكنه9768زررؤون

علي،امرأةفخذيبين،السريه.،.واقببنهاالمعالىاءلىبينويربط

رجل.سيففي،امراةعنقحيحيحححهيحمه!ححيح!
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؟*******************ول*********************!،عسلمننجرعها،صامتةتربيةاًلىويتحول،الثراظيتعتقوهكذا

..ابر.المفرقينالامراءالىالموحدالخليفةهن،(،البشير"كوقهوةاًلخليفة

:تد&ملادابداًرمم!حاقدزلزالعن،الاعماقمنعاصفةعنالظلامينث!قانمايلبثولكن

والرزانة:بالمجن،اًلمقنعة(لماسدوم"من،الشيطانمابناهضد،شيطاني

؟.:.:المانسوالتقوى

"واًزعةور!إرتررولطجانروايرقى.؟والصقيعالبيضاءالغيبوبةلعدها

ك!:الارضلعرولىعروفيشدا

ك!4ددطالابيعرالكفنتحته

ممه:اًلربيعيختمرتحته

؟؟!ةا-ولحىا!ودر:قلبياًعشب .:فيهالزنيقنبض

،"والجناحالغضوالشراع

4الحلوةتنبعثو.المظلمةالبونامام،اًلمقلباعماقمنالروياوتشمرق

:؟ا"-د.اً)ء(طيثةسمولاالاؤمىتخشىولاتحبالتي،الجريئة،اًلبري!نة

.:الملأولاًي!-زءء!هـربر:تشت!ال!نيالطبروفطرةالبر!برعشةالسندبإدعاد

-:والرياحالغاباتنيةمافي

الفصل:رحمفيماتحس
الرئئمى!د!من:الفصولفييروددانقبلتراه

بر:،وماذا،الر؟ياتعور

ساعة:تامأسولى
ا!-،دما-م!رالتؤىبمما:اقولمااقولى

.؟:يقوللسمندباداو

لما؟تلمزى"ءزءوهولر:التجادهوالمالدأسضيعت-

.....ء.بشارهفمهفيشاعراايكمالحدت

تل"*--وا.واثلمعرا!زر(بررلمودجبى4ذافيالعربىصارعولقد

فىفى4ا!!ه!ومصو؟الاريضرا!جبين"ارانتهانه.لم،روالهوالنبياًلشاعرر"01افيفيهوا!حاضر

ص.الفاتحةوالكلمة،الداميوالس"هف

كه:يةوئور،وؤظمثساعررنارلق!م.،،)"حاويكليل"فان،ذلىكوبعد

؟لباأالعإالدساًلمنضكئبهـاروايركأاًبإ!اكأ-ر):ايرحققلم.فحسب،ا!د،!ةوالصناعة،اصوروااًينيظمالي

اًلافالي:الإ)قياعو،الوحدة،اًلعصريالشعرمزايامن،معرنالماتمني!ناه

ءم.ص05:رطرربئ-"،ا)عربالثمر/يننحن،اتانابل،؟حسبالفكريوالشمول

هـصصدرره4وا!"اسى،يزإقي9ورامطلقبينإوحدبمدهب.والانبعاثالور/لآفي

-ص:وثءق،ا)مكرولبسقالجسدشبقبينوتل!ؤح،دمويوزحم،ارضي
رتجمالمجرلمجغا:.الجراروطلم"،الارضءرو!فبىوالخمراًليم

::ولا،،روممهوياحو!،متثائمارواقياولا،تجريدياءثاليمااكنلماله

****هي*!ع!**-!يم*****،بربرير**ء******?بر****ل!مملأيم!فىكانلانه،ذلككلىنولكنه.عدجاثود؟ولا،قصور"دينيا

ل3-ءنتلاكرهي،الحضاد.ر"واللحظة.3الحضاريةبالملحظةحدسما

ا)قوادهـ/م،اًؤراد"لبضعليا)ت-بةالاقلعلى،لننحقققابلااصبحبرالمهاز،-ا.دما)5اوبالوجودينذر،الخطرمنذروةفي،النزعاتهذء

داخل.منالجد/دةلحياتناالحقيقبوناًد"ظرة،هذهيمالاصا؟إءتهااشي،اًلفكولةاًلمضامبنلكل،تصفيةلحظة

وهـو،جز?نهااخطر/ج!فول!4،رقيالثورلنا.ووكدلاا"اخإيل))اًناز،-(.هاصهـاًر"ارتبرعلىؤكرتهااًلانفقدتقد،ونماذجمضامبنوعل

صه.مها.منحضارتهقصةوعي،وقدالابداعيالموجدانفيرية.اكللقاليقبنسبيلفي،لمقالمطالشدلحظةفي

اروعؤها.ايضاالخلمقلحطةسوى!يليست،التصفيةولحظة15و،ابمببنواالثكهذالوفياتبكل،خليلملحمةواقهـءماحبخنا

ا!ءمءنت:توهي،اييضاءالباليئاهذه،الرشيقةالزنبقةهذهاذنزأي-!الىالا!تدادوما،اخراًلىموقفمن،اً(تراثصو!الىاًلعودة

لحن!وبأرشق،سماءاصفىالىلتنننق،واعمقهقبرص--دبينالااتحاموعودة،والر؟ياا!صبعلىوالالحاج،اًلبعث

-ةةاًل"كو،ماةالما!دليلالا،لكذكلليس.الارصامهوجسد،الالسان

سياشقىحهولفي،الحضاريةاللحظةهذهثوريةاتخعستلما.وئذير،ومبشو،وساحر،متنيوجدانفى

اؤصرادبصعةشعر،الشعرفيانتصرتمثلما،وابداعيةواجتماعيةهـز،،برى3ةف.ورقيعقدةباسم،حضاربةلحظ!باسمييتهـلممناً!

نهر"منملحمةولكن.حاويوخليل،والسي!ابالصبورعبدمثلوء--؟قبل،الرمبالاهويسوحطضو،مباذلهنجيريمدلمماضاجل

وجودناملعمةنحوالطريرئلناتمهـد(،،والريحاًلناي"الى"اررمادمنان.المسن!؟دسفينةالمغناطيسجبليشدكما،اليهيشدعا

رجعالذي،الشمونيالمشعريالوعيهذابعد،الحقيقيا،نبعافيامادي،ادادفيد،حايس!قيانلايمكه،الضخمةارلموىبهذءيتكا"

،.)!ه(الثامئةرحلتهمن،الجدبدسندبادنابه.ا)غربموازدعلىوا!لمكة،والطاووبب!الكتببضعذوذ،النظمبشعر

!"فديمطاعدمثقز:ببرةك!ور!ا،اًلثقاولأتصهربديهةومن،نالرثقافيمضمونمنبدفلا

اهـدي"اأخورجم!والعرليأخوريا"كنلبمنالدراسةهذد(*).الفصولجساب،ومقدر،عفويموسماًروع

النهر.هلىايصدروواًاًيئمعناه،الشعرمنمإملحمة!اًلتاريخىالمصيرتجسبداًن
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أي!ج!ءاىأمسلأونارانحينيأمالبهكت

اًإخىت)يهاالرأهـبعةخض-فياص!يلأتج!وطاات

إوهـصابؤإ-با)صى،لحينجنةارىوكدىن

اكمىلؤإمالجداركأافا-طوكتسممعت

جن-نيوءاىالم-وحزإ-كعنىوالقيت

ز-تغينكه،الطروبودالو!كفىتوعانق

*
بهـجت-ي،هـ)ىالىكلملأمص-نحينامالكتي

جىص-،نجاكل7بوتض-،ءاتحشىلم!ال-أوللاحعه-ى

حة--رزيفيفأسسواعماتيوميتعجلت
لىبرت-بلياتراحبمور-!تصخىلمثذكرتانوما

ا-ز.إنال:ألع!يمااستكىينداءملإومهاومن

تس-ور!جنكطالور-ويودأ)وصفسثوء،زكل-ت

،

ير"---إو11،لى-،صباالغي-تسرا؟ت-يأما

3--"اًل--لموالاز-،ةوال!شزنالصءتبهاأكلاح*-----*

ىمالدلى-4ل،وو-رزؤ-يءجيلأنيؤا-تشىست

اير،ص---3بررو--ىرياانالىاطمئناكنيا

زرإ--ناطاوؤة.-ةصتوزنيفيووءتإودع

سعكه،جثالحضجى-ودلوافبلمثوعارنىت

احى!-ولا،-ورالضى!ر!تفضحى-جنكتيامال..وخمئزلس .*

صءيلل!باًلصبوبؤا:حيتؤتحوحين

ال-جولجنردررىأجشنسممدزتانمالجد!)مجدحطسقتإنممارم!..اًاحياه1إلى
بر---للاص!-لملأم

برنالع،-زحكمةانسفرلملسلملأندومحازفت

ز:-فجنكه،ا)جميىلجودانو!بكوعازقت

*------لا

-دودالروراءمغيرقالواين!لكفبامل

لقبودا-لبر-ذذلرجساانلو5ليثموتىا

اجدرداالقدبمهواكرونحرلىنجيزورامت

حد.لمدوء-زمجلجمدبروحعفكودافعت

-جنالسنيهزقبىيالحناارددوعدىن
تبتغى!نكه،قالطا-دبوالوؤجكوعانقت

،

51هوفىيمغرقعاشقدميديأمالكتي
ألاهـ4جبصروتمنكيازيفيسطوةله

51!ومننبضةالمدىهذاملءتحركني
ا-ج--،ةا-دلششدوتمااذاءليويماب

حينكلوفيشيءكلؤيالعمسرمدنىويبقى
تبتغىنالوجودكماانبثاقفيكيعانق

ايوبكاملاًلقاهرة

-51



،***"ل!"كله***ممةمم!*،،***"كد*ل!*3ممهكةل!ء*بر**ءيهه*بربه!*بربه!يه!"يه!*يه!ءبه!***!ءيه!يه!بههـ****يه!*وريه!**به!**به!يه!*يه!*يه!**ب!********!*ير

"م.ر

يخا-رر-ميرأواثشحضكوبريأثيتاو!-1ء:!ا.-أوو،عابرحوب.مرة،وأتمرأليت0.

:ء-ن،أ--ءأؤ---حدح!أستثبأنؤجل7!إهذفطجتو؟أيبتغيعامماولعتهيطممايوول!دو055? .-لي!!ت،..و)لما!ل!

كررلم!ءرقاتىلاهىو!اوت
ء.

:أ-حص-س؟تأهـمز
وحسدأذت..الى1، ..-دبهاالصلوروم!،صيري!-هـانحصدرأ،!اعر،شده")صمم

بمني:والمرو!-ء.!:،فيوقيفاروو،اززرلماءف-تىا!ط-وألىغصب،جره))كطعالمرور%مبىأعفكبوزكطأ/سطونوا

:؟رالط:-/!تايومن..تدكلىتزلأمأ(الابديجا-دأرارو.نلصوأ!ر،لصصجا:

:..اوش،ءكااز!مصحرجد)كطصن51ء/!ما)ء!منر،ل!بةرص"أهوىكدت"..أح!--ىخاء!ثكطءغكلعم"!ألا.س)):
.......اى

:-ى،ال-واروا!لىأز--،ر)ا:ا!يم3،ررلا،ءليدفتالمقتنيارمساا(!ءر،ءلصاد!ف.ر--،رو"))
...،.خو.ر..كأء

:اصرح؟فل-.الي-"ا،زيماوندأف)ورست..اخجاكماالمسسوال

.:يرحىي!ء-"موسلابررداه!مبراذ!*.زيعو0.با-هـأ،صداً،ذ!ا.نا

صسصءيلاليرشثمأ،وررور،-،ءالاألاحراًسصدىلولاالاص،/ممسر!كشاد،ها)..صر!ادؤ
م...-.ى...سرمور.سسرى:

:نوعنرإكنييكنلمبل،ؤ،تتكطعزاءلاواوأنسىياصحلادمنكلي،أترىص،لمزار-بابللءكلقكانان-!،بدلي3

:سفىليرخرىف-انفالطوفك7لبمدأالودربعناللحأحنحةوعلى..صح،رثصطا.،ا)هـمغحىثروولىش:
...نح!يلى.لىم

*،
*.رو-ي**السلامارضالىلهفانطرت*،

:اللقاءرلمنادوعهـؤ،تث!-رح..ضوءسضى)كطولشرأءى!ألغمضاءل.ص..أرأ3
ء...يلىمم

حولي:خضسأءاحنهحة،ترفر)ألنحللامفياجازدفييمضي!وموص* أ).لملأك:

:ظليالبغثماءعاالعمءنتونحض1تةهـ----،ولانج!،يكنام!11،ير،ارزعاشاتخاف.الروبخلوردأرجا*

:-،بارب-2اءعإهـ-،قوقحملتشبيبا،ء،مبدرولاالض-،ل

:،ءأءتارزرزإ،ء-!ار!خأ)رو!حارءادء،ءاتتض!ناهممال-صم!دهؤ-،ز؟ووأأصحماأز:
--!--......كاح.ر..!ىا*

:-..تبؤ،ستمم!اءتاوهماودء،نيء!ت!ع!بشبغرضحرت،شسعريقفاعرمه،شئتأن/ء-عي!،؟

روحىيا!-سترلخلنشارالدصوعالمردهلفلع!أ،ءالملأتماقفا*
.هـ..صعيب2محملا

ال.-!.ء،،بز:عرض)هاشاءماترورحزسكلذة!صغارهفيو!يدطفلاز"صدؤ،،اًلحانط-غاءحشت.رأ
ى.يا-ءور*

:مزصن"ررلىدوالرورزور-!رونز?كأحده.رلىمملوا،زجمجونت،حير!،باردةر!ؤ!رةعشرتشيومال

:ا---.حاص،دهيحسجحكيالعرتنوتدلىشت!دزفىكمولى!يفى

-إءالمسوسط.عاىتحش-وطحمكلاولكأإ!بى!ردهلى(إحىجيه..لي-!ههاكلؤوردتو!،م؟

:---.--دورلأته.مالطيخاتوبلهاطجن.نرعترت--ئ!حاورلفيالا"ر،حأعبدلارنيف-:أليلمحطدت3:

فينرثال!!رممتكام.اءللندد..و.* و،ووجو!ىكهاحموجا*

رحح:شصنالىآ..ال!اممثاتفورإى-صريم،اطهرازجمع،اورزرراءأأمدصحفرنتىبهفي.نمتدرديو*

:المررى،ء+!رررر*،وزر-قت-روصاكنتا،ا1اال-سن!-،كفهافيار.نمىالنرلىسعف15 ........دفأأما...ألش* دردىرىو*
**

زمشررلاا!حص-،ء-رغولتىء5،!ه!.ر ع..اصطفأء-:،جه!نممغا،.ورء.تصرو*

الخررافيزجمرر!ابعوءلى!يرسوعلي،)اجضثم،ر،ورنير-قلمالذيالض-فبرمة*

:ص!وز،5-طءحاغأهداليهاسمبرتاص-!بم،أ)حسضعخ!ر(جباورمانازكااي!فنيخر

..سخا.لصدلصت-،،ؤإ-،"،نالحرصمزقطفلأز،الزرونخكل!،ر،تفيالمسحىإتاء،كل:
..000005ب

:،*امرتأروحأن،
**..

يما/رو:ال-خماصرت:ك!مو،كااًزكاواحتو1محما،الا-لم!فعر..ءهولسو
01....

..
--،وبراليسموعلي،،قيوديفك،داًوزبإلمنكبوتحيو!عنييتصز

.:يرلاا.نرو3،غ!صا،ةلنبثىا،ع!را!مما!،رز،و،ةميمو،يفزءلهما،ياوحياءهليراو،حاوسما،احنوتندىهسحة

محاكط:بىلنعمىرف7،رررت؟ا---ماعبرت!دصوهـىمعا!صالام!ح!لأزلأ*
!لمقا)1إءا!وراا)قاح!لها..اا،ززو

*.إ؟أين.منرم"؟صل11(متاهرر،رعديزللمفحنفى..ا)ق!رصح!...دماتوط*
-جر.ي!رمرجرر*

!-و*
:..ا-،!،اإنأأأنااينرلورددوىمحنوالىالح!ضحقلننيموتفيهاقر.اد*
-س./......و-عروو*

:وسديسمه-هـأن..هنمازلتكل،آهالحيى!!الصا-جااختشمابانئيفصدا*

:أزورإء-لأاتةباباورياحين..تنمو،تخصراخذت*

نر-ءإ،لم!:..صخثميال-لهاءاذكتبف!ؤووراأوإ*صيقديرسساعندكاكنلمزليخايا)اوطيبأراجيحاالدنياتثملأ:

....ءاءأ.حولاللمعل101 !!..في-وبونج!-،ر1غحناي..لغصفش!لقت

:ؤ،ءء-دالالمولع!ى.أممما،أ!مافتدكرتأنوروواؤ-"ا،لنتدرلو51،دمائى!سافب!"3ةألمال!..
.............لوحمط..وعبرله

الرررور:مازواورو،وجهىاعصفهمفىمات!ده،رقالصدفهلعرإكنلموسحفكمالىأحر!سوة
...."ء.....ما.-ناسيل*

:دوندصبوتجت،حأياميتشبنرنادهم..عينيكعلىرمافتص،واعذويني**

لا:انطف،ء:ا)سرابلحتياقاسيوروجهيكان*

:ارخ-وررأءكلحلأوهاماالعصرويضيعوراءاللحل،ألنررأىلوفجليدبدقدمىيدميالنةوكأحىلا:

:ابت-هـر"اعذابقلبىفياحملوانا)!إذابالمنونأرنةحاح..الزرقوالصخور؟
..سء..

كأث!انعلىالانبياءدموعوبعجمنيا"الدجمماقاسيتالحوتفوبجو!ىالرعب-ء-،تتمطى3 ..أسسير

حممرااالهواندقتال.لداللعل-.ذأهلا* رصهر.ربىعو-عنحى.

3**-،-****!لا****به!به!***********!*****************يه!***وريه!*به!*****!ه**يم!*********كلأ؟**-*،ك!-،!ل!!!لة



ههمئمساصجى!هث!سفخطسالاصلأ

لمج!جماعدببزفيممإك!رو-

...تفاصيلهبكلالمنهجهذأخبيثاورمايجعلهاشديدوهممنالماركسيةتعاني

--والنزعة،المنطقيةالذهنيةوجودوعدم،النت!حوبتلكهوالوهـمهذا..الحديثالعقهللتكوينبالنسبة

الملركسيةيحعلمل.هو.المحضالنظرتحقرالتيإحةالمهتتصدىقضيةايةفيبهاتتحدثالتيالوثوقيةالنزعة

..........نفسهيتصورماركسولان..فيهاللاذخراهـبالحديث

عةللهـمئالافلسععهيجدسمامانعهكملسمعهنجدلدشنعيديأكا!كبيرةبكليلموألانسانوالكونالتاريخخارجاواقفكاله

..والاف!تراضاتالتقرلراتعناوتجيببال!ى)!لتدليالماركسيةوراحت..وصغير

موضعمايوماهيفلسفتهلتضعاندونسهؤالكل

بأنهاللماركسيةبتعريفنفاجأأننا،الحقيقةوفي-كى،تطنلانهاوتانيا،الوثوقيةلنزعتهااولا..التساول

نجتعريفاخرىمرةونفاجأ..ماركسىتعاليممجموعةالوحيدةالفلسفةهيانها-قبلمننفسهعنهيجلظن

..للعللماللينينيالاركسيالحزبنظرةانهااخرماركسبىمقنعمذ!بويوجد،حقيوجدالفلسفةفيوكان،المحقة

نظريةمباديءتطبيقدلىيعتمدالثانيالتعريفكانولمماالانسانباسمالتكلمعلىالقادرةانهاوتزعمإ!ووحيد

السيالشئوسياختصمتاصممامعنييىلمحهامىلحملنةحلاولعمللعدموعنالدفاعيخولهالمالانسانانرغم،والعلمالعقلوباسم

....ء..لاواكتشف،بالعقلبالتمسكمبللغةفيهااكتشفلانه،عقله

علالموقبماصوعكمية،لعملأعلاهاقتههنناالمنتمكلةشفياشتذت،افكلماانيجبنفسهالعلمانرغمبالعلمبالتمسكافراطافيها

الذيمنهما.الذهنينفرالعمل،الصعيدعلىالمثكلةبما..لالتسا؟موضعيوضع

اللعبةالاامامهلشى.0الشطرنجبلعبةاشبهالفكريرىان!كنوهلفلسفةاصلاالماركسيةهل..اولكن

اقول-الارضيينشئونمنفهواللعبةبعدماذااما.هفنحقاضانياللسؤالبالنسبةاما؟فيلسوفاماركسيعد

فسنأخذ،العمليةالشئونبمناقثمةهنامعنيينغيرى"بهذهنوهوقد-ماركسلانذلك..هذافينشك

تعاليممجموعةهىالماركسيةبانالقائلالاولال!رإف9جماالسيالىالاقتصادلدراسةحياتهكرس-لينينالحقيقة

بالفلس!فةالخاصالجزءذلكمنهمانقتطعثم..مالركسالدكتوراهرسالةالاالفلسفيةكاؤلفلتهمننجدلاولهذا..

!ااشكالارقىهيالفلسفةأنراعتبار،يعنيناالزيصاركم!يا،الغترة!ذهفييكنولم"ابيقور((عنقدمهاالتي

..التفكيربلعبةالمغرمالذهناكتشمفهاالتيوكذلك..ماركسيتهبعدتتبلورلميسارياهيجليماكانبل

بانهاللفلسفةالماركسيالتعريفنرىانناالمفاجأغوتزداد4اع+9"اح!"؟حف!يورباحعنالضئيلةملاحظاتهالانجدلا

-ولنفترضصحيحاهذاكانفلوطبقةفلسفة39!آ!ل!بمستالماركسيةانمنالماركسميينبمنطقاخذنافاذا

..طبقةفلسفةالماركسيةفستعد-صحيحهذاانصؤقتمافيوادظتا،ىصلةحقبةنظريةهيبل،فردنظربة

ليسماركعسولكن..يزعمونكماالبروليتارياطبقةهيالفلفة!ذهانلوجدنا،انجلزصديقهكاباتاعتبارنا

بة.اليهاالمنتمىللطبقةانعكاسافلسفتهتكونحتىبروليتارياالفلسفيئفالكتابات3كلحة،!ول!،3منهجيهبطريقةتس!يرلا

نكان،بفلسفةعنهاءوعبرالطبقةهذهتمثلانهقلنافلوألكلاشك""نقيالالاالفلسفةونهايةفيورباخ\)وس!ضائعة

لايمكنالانسانلانمرفوضما:مرفوضاذاتهالتمثلهذا.."دورنجعلىالرد"،"الطبيعةجدل"

بالكفما..اخرفردمايريدهيقينيةمعرفةيعر!انافما،المثاليةبالحلولتلخذلاالماركسيةكانتفاذا

يمكنلاالانسانولان.إ!.بأكملهاطبقةتريدهماومعرفة-حقامتكاملةفلسفةتكونانارادتان-بهاالاجدركان

لوشهيسهاخملكملهاو،نلاانهفمسينهيص!اتجاعيانتالستوعحبص!،،افكاره؟!المثاليونبهايكتبالت!المنهجيةالطريقةبنفستردان

لماركسى1وقع،عامةدواسةاسلسعاىاف!كارهاتشىواذاهيجليعلىيردونوهم-مثلامء!اطا*4شه-الجدلففي

مبعثرهوفقراتصفحاتبضعالايكتبوالمانهمنجد-

..بالتجريدلايهـؤمنونوالماركسيون،التجريدفيباستاذيةكتبقدهيجلنجدبينما،الموضوعهذافي

كما-فلنتصور،الشوطنهايةحتىمعهمولنمشغنوانتحتضخماكتابا-اختلفنااممعهاتفقناسواء-

عنتعبيراكانمثلا!عث!!ى!ء!ديكارت-يذهبولنفيرأيهفيهيشرحس!صا!ءةء3ه3شه!هط"ادطق-!لمم"
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اإناقولسهحتىبالعقلالايمانعنالمعبروانهالبوربروازيةالحركةنشوء

المببت!افببزبقي!ماركسم!ئ!!اولنسلم...الرجعيةارسطوومدرلسةالكنشعةسلطانضد

هوبماالوجودعلم-لأ!هاه،ههالانطوإوحطصفسرت!قدالحقيقةفيفسنكون..الشفسيربهذا

ماسابقةالماركسيةعند-للعالمالكليةوالنظرةمحودبمعتى..ديكارتنفرلىلكننا5"،3!!!رالديكارتية

التحدثانفضهريبلامما؟المعرفةزظريةف،،المجتمعداخلالديكارتيةتكونتكيففسرنااننا

نابمعنىبة.انطولوجاهبذوريحملانمامنهجايعنبالذاتالديكارتهذهباعتباره-ديكارتتوصلنفسرلم

حقلفييشتغلوهوحتىميتافيزيقياسيكونالانسانطريقانامامنا..الفلسفةهذهالى-اللهخلقبقيةدون

الفيزيقافيكماعل!ياالمنهجهذاكانلووحتىبل،المضتبرصلافواما،فريدةفرديةبعبقريةتوصلانهاما

هـ،بمعنىهونفسهالعلمبانالقطعيمكنهناومنأمثلااوهذا-اجتمماعيةبظروفكانفلو..اجتماعيةبطروف

..ميتافيزيقيعلمالمعانيمندركارتيتهفيلديكارتفضلفلااذن-الركسيةرايهو

ا!لسفةفىالانطولوجياكانت،هكذاالامركانفاذايقرأصعلوكأيكلامهنفىيقولانالممكنمنوكان..

كانوالمالكن..الجدليمنهجهمغلىسابقةالماركسيةوف،ديغارتيةكلمةالىحاجةفيكناوما،عصرهفي

ستنتهىبفلسفتهموان،عنهجهيلسنفتهمانرونالصعلىصكهذاالىنسبةالصعلوكيةالفلسفة:نقول

الجدلي:الوحيدالمنهجعصرالعالمعلىلينحالمذاهبالتف!يرلانهدمفرديةبعبقريةتوصلقدكارولو..القارىء

لتصدىثبمالمنهجهذافنطرحنبدأففسو،المارك!بميداخلفيمايجرىانوهو:اخرلسمببوذلك.ـ.الماركسي

..لنا!-تهبل..ونفسهالفردبينمستغلقسرانسانأيذهنية

الجدلالىماركسىتوصلهل:نتساءلاننحبوالانانجراءمنذهنهعمليةيعيانلايمكننفسهالفردان

الماركسيةصدرتعندماهل؟الستاتيكيبفكرامجدليبفكل!يمدرسةايفممصيرهناومن..سرنفسهالتفكير

يكنلمام؟قبلمنملركسياماركسكانطوكسىعنشضعانالذاتيةتأبىحيثالتامالفشلهوالنفسعلم

نوعيةعلىيقضيمنهجىا!ؤنوصلجدليذ؟هنصاحب..المرعومالموضوعيةلمشرط

الح!دلفياولاولنمحث،قل!لاالقضيةفكبرحليذبحانيريدماركسان؟للفلسفةماركسيريدفماذا

....والىمذهبمنيحولهاانيريدانه..يديهعلىالفلسفة

ء***-،سعىس!لاهمهـه5،هيقرر،ولء،333مذهبمنيحولهاانيريد..منهج

الى*،والمصيروالعالمالانسانحولالقضليامنمجموعة

؟أهوفعلفماذا.بةللتفكيرطريقايرسم40،،،!ولمنهج
حديما:

صدر.؟اموالعاالانسانعناقوالمنبمجموعةيدليراحلقد

منالئانيةالطبعة؟حدث..منهجالامذهبلالفلسفهطلقانفكانإأوالمصير

لا*لوبة.هذايحدثانلابدوكان،ماركسعنرغماهذا

44صء؟زعمتولوحتىمذهباتقرروهيالا،فدمفةمامنلانه

&ونضفرءصسأغ*ماركسلانوثانيما...والمصميروالعالمالانسانفينظر.ـ...و برغا*يعكسمدهبلمسمهاالرعبههدهلار،العكشميالرعبه

نبحة،!"ى!*+8!البراجماتيالطابعؤلمسفتهعنينفيأناراد

سارترثاو2يفهمانيريدمنكلبقرأهانلابدكتابأ؟فيمكنثموعن،حدةعلىموضسوعكلفيالجزئيةالنطرةذا

؟،بينهاتناقضرولاالافكارمنشتيتاتلهتتكونانللممرء

ظليف*عنمايكشفالفكريةالوحدةمنفيهاباقواليدليفراح

:..والمحسيروالعالمالانسمانعنبأقواليدليمذهب

شر..نمصنبحانقدانهللاخرينليعلنالناقوسماوكسىقرعلقد
ء.،،ولتكونالتفسيرمهمةنفسهاعنالفلسفةتطرحلكيالوقت

علىنبقائمةبفلسفةادلىانفكان..التغييروظيفتها

اثريسسه!بلارركنورترجمة:داخلللافكاريحدثانيمكنتغييرمنمالانه..التفسير

وذلك:..واحدمستوىعلىالافكارجميعلان..الذهن

:-الاعلىالىالترفيبالطبعيريدوماركس-المغييرلان

لح،?*صءص.ص؟الفكروفي..ادنىلشيءبالنسبةتغييرايكونانبدلا
ا!!يرهـ!الدأسواى*الىنستندسيجعلنماهذالان،ارقىولاادنىلايوجد

-؟هذاهوفأين..والارقىالادنىيحدد،خارجيمعيار

84!ر*-!-*!ه"**!!!ه*!،دهص!4؟؟!س،!ا!ه!ه*م!*"،!هيس!معلمنفسهماركسىانالنتيجةتكونوهكذا؟المعياو
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ألجدلقوازجناكتشافوبينالمإركسيهبينوحدوالقدالرصوفةالقواعدكتلك،فواعد!جموعةانهنجد:الماركبسي

اورأينااليتافيزيقاغلىتائر،ن!مكلنواولما..المادياو،ديكارتكذهنمتوسطذهنيرصفهاانيمكنالتي

اراز"-زرىانيمكنافلا،للميتافيزيقاالجدلتمتربيئعدىمقدرةزوذهناو،بيكبىنكذهنالقوىمحداودذهن

يما!كفلسفةذاتهاا"ركس!جةلاجدلنفسهماالقواعدهذهانبل..كارسطوإلتصنيف

سى"الجنلخص،،كمااربعةان،،؟الجدلقوانجنماهيلكنإ!فيها

:"الت،ريخيةوالماديةالجدليةالمادية"فيلقدا؟الجدلظاهرةيدرسانلماركسىازيحكيف،ولكن

هـ-نغيرفاروعمترابطةوهيالا،ظاهرةمنمما-انانأليمفيالبدلاحء3*-دولأاهيرمحليطىاكتشف

الظواهر.عنكأرر-سيه3الماررأيفي-الجدلهذألثن،القديم

-يربالتهيتصفلمفهوول،ذا،صوفيحدسطريق

والتغير.الحركةوجوهرهاالا.ظاهرةمنما2يتكشورلمالقديماليونانفيالواقعلانوذلككطالتفصيل

ترولاتاىاقيؤديكميةترأكماتعنناشيءالتغيبر-3الواقعكانماذا..الجدلشروطل!يضعالكافيالتطور

كأيفه.تسنىفكيفالكافيالتطورهذايتطورلمالهقدماليوناني

داخلآلمتنافضلماتصراعنتيجةيحدثالتغيرهذا-!أ.::ألاركسيونيرقولىكمااحدسرا1جدلهان"ضعلهيرقلببطسى

..الش-ىءبعبقريةلفظةاستعملواوانماالكلمةيسمتعملوالمانهم

.أرلسط--ومشطقعلىتزورةازهاالاركيةارزأت!قدضدالخدسلكن..الحدسيسشاويوهـزرا..فريدة

الىلاتدريحيبمنتحدرلكنها،عد!*70الثح)يبطرفةالقديمالجدلفسروافكأنهم..إلماركسيين

!ء،:ؤازوزينءلىارسطومنطقيقوم:أر.طونتمكلية..همجدلهمتطعن

مه..ال،ركس!كماالجدلوصدلماهحجلوجدلملو

التنا!ضعدموقازون3،أ،محا"8الذاتيةقا،نون-ا؟ا،انهمبمعنى..الحممتسلصملكنه،الحقيقةبهذهيسلمون

..هوص،ل-م!لىوليم!ى،هو!وفالشيء..ح،55840"اف،"المالراس"فيمماركىاكبرهص،هووهذايقوالون

!حيت!أصل4ازعلىالارسط!عهجالمشهذاالر!نورغسر..عد!اهتمراسهعلىي!كطكانالذيبه!يجلأمسكنا

لكن..،د!كناكمخحئهدهالعملياتمعيتعاملولا،شياءالاا!زيا!رطاالاالروراملثفيالمار!!ييننذكراننحبونحن

.نير؟وهيالاوراءمئأششرالا:متغيرةعمليةاريئفلنتصورهـنفرورمكما!دلأتل!ت!بناربمظهرهعلىمسشلقياظاى

إادأتيةقاجونءنالعمليةدأخلنتحدثانمضطرونفكأنناالاشي،ء.راىقدصياءءلىواؤلمفاألارفلىالى!ب!-فل!االكنب!ة

رقهـ،طرفي:بدا*لونولىفوالماركس!بونيهـدمهانيريىالذيأوروةوكلد،!-جلءناليضعاد!مكانؤرليط..بةووإوجهورها

؟؟؟هي؟تظلالانفشهالتغيرهذاداخل3ن؟مالي!ألىةفصورباخ"ر"أليمارالهيبا-ةج!احتبرتأتحتأجعداهذأ

كن5لا-وننابلأنلهمقيلوالمار!جةءلىاترضويهتذي11!!+اعلما"!لربو،انمااماغ.4نجوسشترا

-"حق!فزر+ووو،بالذأتمعينيومفيماتالهفيألشكإعدلانفاراد،وواوب!بلانكس،ذ!ن!ئياد!ل

علىالا"رط-قلاالشكلالمنطقانقاللاوانجلز!م،ل!كوزقيليى؟منهـجهفيهيجلخطاعلىلهروبرصتنهمابهبف..

الىمحتابالمعقدةال!ماياتبينما..البسيطةألاشياء..وافتراضرتفرهناكبل..ادلةولا!ر!،ن!،ك

شطرربئ:العالمقسصتالماركسيةفكأن..الجدلياًلنهجكانواذا..قوانينهلهالذهنفيقائمه-جلعندإلجدل

رس!يطولثطر،لتفسيرهالجدلالىيسحتاجمعقدشطرعفداهالماولان،جدلطالذهنلانفذلكجدلياالعالم

نوعإن!كاكفكأن..5لكفسيرالشكابالمنطقالىيحت،جالتيالفكرةتخلفهفالعالم..اًلذهنىللجدلانعكاسهيهـجل

ظواهرخنحثسنحتامنطقطوار%يعملافكمفجماسنقرسكوادبطوأهرال-ها)بئفيتتوحدلكي،التارييئفبىنفسمهاعنتعبرانتريد

-.!."...."..اقهالمطالفكره.وتصبحنقيضهامع

الشكلىالمنطقوفقالاختيارستقرروهل؟الظا.هرةدراسةفجاء..مقرراالوجودالىالفكرةمنالسيرهيجليبدأ-

متناسقا،العالمسيكونوكيف؟الجدلىالمنطقوفقامؤشاذا..م!قرراالفكرةالىالوجودمنالسيرليبدأماركس

طبيعتينمنظواهرداخلهفيتعينننالذياًلعالمذلكششاومن..حبشلهماالواقسعلانفذلكجدلياالفكركان

متباينين؟منطقينيضموالذيمختلفتينبينما،الفكرمننابعلانه،ذاقطمثانيجدلهيجلفجدل!

..أ)رابعةرقطته!نالماركسيالجدلمنادنتحةولبندأ!بألانهضوغي!وماديجدل-رأيهمفي-!مجدلهم

اصلا؟الاشياءداخلالتناقضبوجودالماركسيونسلملماذامنءابىالىعشدهمترجعالجدلفمادية..الوأقعمن

الكونفىالموجودةالتغيرظاهرةيحهلواحتىهذافعلوالقدغلىكافدليلهذاوفي..الذهنبدلالخارجبىالوجود

ذفافترضوابلاصلاالظاهرةزيفغنيتساءلوالم....قبلمنماذكرناهوهومنهجهمفيللميتافيزيقااقحامهم

الاشياءقانونطريقعنتفسيرهاوحاولواصحتهاالبدءولما..هكذامنهجهمتفسرالتيهيالانطولوجيةفالنظرة

قائمة..موجودةوليستموجودةهي..التناقضباطنهاوكاتت،ميتافيزيقيموقفهيانطولوجياكلكانت

..الاضدادبوحدةأسموهمااساسعلىوذلك..تقومولنالجدلكان،عبدهمالجدلعلىنفسهافارضةالانطولوجيا

عنصربينالتوأزننتيجةسكونيةحالةفييكونشيءفكل..الميتافيزيقادممنوشاربامشبعا
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كل:اانوقالالنفسطإبعلمجهلهمناشنعيعدعذرفييحدثخارجي.ما؟ثرعليهطرااذايتغيرهوثم..تنلقضه

قوانينهاعنوالكشفالنوعيةالدراسة!يصرحطةفتنحلهادماعن!راالاضدادبينالتوازنيةالعلاقةفي

محتاجةمرحلةكلكانتفلذا..!اا!طصةابلمجةولهذا..صؤقتةتكونجديدةاضدادوحدةلتبدأالعلاقه

بزسإموهإو-يتحدثان!4تأتهـطإ،كبإفنوعيةدراسإةالى"الفلسفيةفي"الكراساتلينينعبركماألاركسيين،فعند

)-مصإدامورعم-الواقعمنمتقرأةدراسإةهـرإهانوصراطإ،نسبيةمتحولةزمانيةشرطيةالاءمدادإوحدةان

تفص!يلجمة؟درألىةالظواهريدرسفيهـا"،كلطاقبالتنادلبعضابعضهاالطإاردةالاضداد

أنفهىممعكبماالمنطبتمنتحيهممغرمونالماركسيينانكبور!ولكن..مطلقحانفهماوالحركةالضطورمثلهذا

منهـجهـمانن:"رقولوفهمأ!هـمةطإبالتسإهذاكإنلو،حتىهل:؟،قضالتنعلىإئم"القاالطبيعةهذهءالشعبىاحخو

..جدليةبطريقةويترؤىيتطورفوسويتطوركانالمج!لىداخلمنتناقضاز"يقولون؟خلرجهمنامداخله-من

ثلوجالامنهمتجئكلم؟كيفاهـ:الخالمث!ؤالسألتفاذاالهـم.بلىجت!سحون؟هكذاالشيءكانلماداولكنالنش!مهـيأء

اشإكوحاكلا!ة...الجهلاليكحاملةصمإتيم..التغييرمهمتهمانيقولونملكن!،فحسطإمفم!رون

منممنهج!الىتس!للتالتيالميتافيزيقاوحدةالجزئيةاللحظهإتلكفييحدثولماذا..لايعللونانهم

ازطو)وجبإ4نطإرةايتافيزيقااانبحهكميشعرواانغيرواذا؟المطلقالقانونهواذتباقضقانونكانانالاضداد

..اصحابهماذهنفىقائمةءليهالاتدلجلهذهيحفظالذيالعنصرهوفما.اضدادرحدةهناككانت

اكقيضين؟بينداخلأثالاعاملايعدالن؟الوحدة

!أاًرسطببةجبباان!لو-42!ا،!"8،ول!لها!لكميةااكماتالخرنتيجةتردثاتلتغيراناثم

ساعةجدلياماركطإذهنكانهل:سطؤالن،اجلناقدكناعندماوذلك..ا،!م،ا!ول؟س!كاكيفيةتشإيراتتحدثالت!ما

.رعتطإإدإنصإاركطإانكإدزإؤ؟الجدلقوازإ!نابثإطإانهيبإلسماهإاللتياللحظةتإلكألىالخراكماتهذهتصل

ص،ركس!صش،كانومن..الارسطيبالشكلالمضطقحسىءلىيحدثوا!اذا..اع"ه*ه-8،ول"الفاصلة،،للحظ""

!ءطإوصن..حإدل"عنر!دثان!اعةالنز!ةأرسإطييكتسبإوكيف؟ب،لذاتالاحطةهذهعإندفيالكبالخغير

الثازرنسفسمهجدلهانبمعنى..ي!ونولن3سم!باص،ربكنلمكاالدلالرولمي،الكبالظهردلكالرياءيهماالعدديالكيميالضعير

...ارسطبذ!نزإشإابمزفسمههإو،الارإلسطيالمنطقعلىمل--ونالىتصلحتىقامألالمرتراكمإتصإهـمإ،لالشيأ؟-ويالمع

لان،بقيةكلسقافيزبنظرةهـ-جع.،وجلمنذكرناكممافالنهج،..فاليلىجحدثا)تراكم!دااند!يالىيتبادرؤان

..لقافيزالجتا!وننسالااا!صحلا

الىليؤديكميترإاكمكلفاناحر:اءخإراضاهـإكان،ثم

""،"4"*،*،،"*،*"ء،.،،****ش***،***مم!"***"عإكب!العالملان،بهبف!بنت؟لحخم،يسبتإه،بهبفيتحول

:البهبوفسنفسرفإكيف..وعددارياضةيكونانقبل

.!؟القاءدةهذهانز--حةز-ا-ملفإىزقعوهكذا؟كىوؤ!اىا
الىص،دا؟ألبإرإكمب"؟لراكم،!الىسردهاهل؟الاولى

صص80لمعإعإ0كنإتحت!--،-عىونالمارك.بحفرلمالماركس!-ةاجدليةاالمنهجية

؟*"عإلىشإالى5طإ:الظواهرمنغبرهإصإعلظاهرة.1لتشالكصةصعهمنسىلممقدء. 4..حطمهلمرإصوارر-هايبيهواحمى

:؟ول!ن،4"314-عوله33!ولحىدالاجانبيةدرالى-هاوعدم

.؟س،لناهمان؟ديهـ،قائمتناقصطااىتعيرهايرجعهلي

401ااإذىالماديالجدلفإمإ،..الواو!هوهذأ:قالواالبرهنة

بة.....؟الطببعةف!ل،جدلب"هىالتيالطببعةمحكمةألابهجئناكم

؟.دهلماماصيصمجموعه"؟حقاجدليانالخارجمماوالعالم

لا3الذهنداخلنفسهالتفكيرانالىالماركسيونذهبلقد

يكون:اةإإنلهموسنحترلرإ.ونقول..جدلياشكلايتخإذ

النجاابوالمعا!طابومحمدجد!ا،!فيشثليانفسهألذهنداخلالتفكيراحيانا

وكيف::وسألناهمالسؤالهذاتخإطينافان؟بعضهفي

ماوتسي:سارطإ،الذهن!يالجدليةالطريقةهذهتتم
:لا"اًلماركإسيةفي"كإتابهفيالنفسإبعلمجهل"بكلتونج
أ*حدفيصدرالادابارد؟4،،؟ولع!ولهالاحساس:ثلاثبمراحليمرالتفكيران:وقال

::4*كهيمالانكارلم*ها،كا!شهولهشأالتصوونقيضهاثم

:؟الىتإؤديابإميةالتراكإمات:قاعدتهماساسعلىوذلك

-":ومتى:تونجماوتسيسألتفاذا..كيفيةتحولات

"!هصهي،!!ي"4!هيدر!هيدهسسهيمي*هيى*نم!*"*،""ءلاميفح؟الاخرىالى"مرحلمنالتحوليحدثروبالضب
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جديدةحالةظهرت.اضدادوحدةانحلتفاذا..الداخليةتكشفالائطولوجيلمشكلةحوللانجلزكلاماهنلكانبل

نفيعمليةتحدثثمالاضدادوحدةعلىقائمةللمادةارولز!قسفقد..الماركسيةداخلالارسطيالموقفعن

مختلفةاشكالالىالمادةتتحولانيمكنثمومن..اخرىنظرةاو،الواقسعمنت!بدأماديةنظرة:قسمينالانطولوجيا

..الدائبةحركتهاأساسعلىشكونانوامامادياتكوناناما..الفكرمنتبدأمثالية

وجودالسكونمقابلمنبدالا،نفسهالمنهجوفقانهالاالنطقعليهايعتمدالتي"واما..اما"فقاعدة..مثاليا

اصلا؟الحركةحدوثامكنلماوالاالمادةداخلالحركةيتحدثونعندمايقبلونها،مادكسريرفضهاوالتىاًلشكلي

ماهووهذا..ساكنةمادةوجودألىسييؤديهذمن..الانطولوجياعن

لمالعلتصووواانهمللىبنايؤديممل،الماركسيونيرفضه!ا!اريأرعون"واط..أما"ادهذهاساسوعلى

بة.ويقررويرصديصنفشكلمنطقو!فالر!لبجسالالايبرهنونانهم)لماذا..الاولالجانب

ياتوالمللمادةالمفهومهذاانالىالملركسيونذهبلقدوالذيقفكير.بلعبةالمفرمالذهنتساؤلويغفلوناًلعادي

نظريةوظهورأفعلمتطوربعداليهاوصلوا،واحدةدفعةبهولماذاقائلاسيردلانه..النظريبالتدليلدائمايطالب

..الطاقةتحولونظريةالواحدةالخليةواكتشافالتطورا!وسظ-بعقله-ديكارتكاناذا؟المقابلاًلجانبلااختار

وفقتطورأتلامقررااصلاكانالذيجدلهمليبررواوذلكفانئي،آنيتهواثلبتالخارجياًلعالموجودفيشكقد

فذكروا..المفترضةألانطولوجيةنظرتهموفقبل،العلمكنتربملاننيبحكمنفسهاالانيةهلىهفياشكان!يمكنني

الذاتخارجقائمةصوفيةماديةالقديمالعالمفيالماديةان.هرهالىالشكايصالامكنفاذا..حلملمحظةفيألان

حركةيفترضميكانيكبىللمادةمفهومالىتطورت،فحسبانيدللواانالماركسيينمنيقتضيالامركاناء،،الدرجة

التيالحدليةالمادرةالىالمفهومتطورثمخارجهامنالمادة؟قناعا1لنظريتهمدوا1ار

..نفسهاا"د-دأخلىمنالحركأتقررالىوسيطلاًلازلمنذيزل(ولمكانعندهمالعالمان

غيرذاتهـ،حدفيالمادةان!ذامنيبدوالا..ولكنكلامهميستمدونالهمبة.احدبخلقهلمحيةشعلةالابد

كانفاذا،همرأحسبالتاريخفيتعرفانها؟!معروفةعد!اليتجمنويعلق..هيرقليطسالغامضفهمفيلسومن

الموقفأقبلسيجعملنيالذيالشيءهوفمما،هكذاالامراستحاذتلقده!ديةالملللفلسفةرائعشرجمنيالهبأنهكلامه

!؟للمادةوالوحيدال!سليمالتفسيرانهعلىالماركسيلايرؤمنتفكيرضبابيةمنالنابغةالمئ!اءرهيرقليطسكلملت

!14،"!ء3!ه*45"ول!ع،4النفىننىفعمليةاذناستحالت،وضوحاللمالاتحتاجقضيةايةلانبالوضوح

خاصة..اعناقهمالىيرتدوضحوهكمانحطهما"دةلغهوم:التقليدياًهـؤالوسسسأ..ماركسيتبناهافلسفةالى

ابتمدونتفكيرهمصوابيةعلىيبرهنواانيريدونتماانهمجديدمننفاجأهنا؟وجودهالعالىهذااستمداينمنومن

نايمكنالعمليالواقعفياننيمع..المملىالواقعءلىوسئثرش:ثرثرتنابدفءسنفاجئهمولكننا..صمتهمبثلوج

وفي..عكسهاوعلىقضيةايةعلىاالشواهدمنهاسئدسانفاذا..بالتناقضمنوا2لقد:الجدليمنهجموفق

اليهيفتقرالذيالمحضالنظريللجانبشديدتحقيرهذاث!عة*4كح!!3!ولالعدموجودايضايقتضياًما،موجوداالوجود

التيالادةهذهانعلىالتدليلماهو..الأريرنافتراضانكما،تناقضفيهللعدموجودمناًلتحدثاكن

هذالايكونولماذا؟الذهنخارجقائمةعنهايتحدثونوللعدم،الوجودبينصيرورةحدوثيقتصيللوجودعدم

وجودأليويصوريضللنيبحيثازرهنفرضهو!اوهكذأ..قبلمنلسابقاوجوداتفترضألنصيراورةوهذه

صفةكلتكتسبالمادةهذهانلنفرضبى؟ألمادةخارجيارفسهاا"ضيصيرووةلكن،المستقبلصيرورةئقبلقد

.-ء-...،-ه0.تفسيربلاغامضة

حلمليلالمهالموصوعيههدلا"لكونللمانسعآهذابعدسيرتبطلأمرلان،جيداًنلاحظانعلينابل

انطولوجيانفسمهاهىالماركسميةا"ديةالازاطولوجمطن1!بءفيهلإولىا"دةعنالتحدثان،المعرفةبمشكلة

احركتهاوانمتحركةحقاالمادةانفلتصور..وراقيونطاىكانتا"دةانيقروونفهمولهذا..عندهممجهول

هذةمادةمع!تعاملونكانوالقدبم1اًلعالمف!اًذن..تية1ذالمجهولالعنصرذلكمنيهربوناًخروبمعنى..اًلابدالى

-...ء..-.--.-..يواجهوهلكىالكافيةالشجاعةلديهملايجدونالذي

فيممرىوصهحرموكمهماولوايعببرخالماجطبيعمها:بم!طعهممائنلذ1حركةبدونمادةفل!..التحرك!المادةهذهطبيعةقما

لىالاوانخركةبثالذيواللهارسطوعندالحركةالعالمدورانجدهناوها..مادةبدونحركةتصوركاستحللة

المادةلهذهتدميريحدثلمفلماذا..نيوتنعندلمادة،ه!ايلاامريطلعناالجدللانجدلىفالعالم..من!عيا

الماركس!التفسيرانبل؟!!ةىنتمعارو!مادامتانالحسذىمع..جدليالعالملاناًلحدلالىنلجااًنويجب

ةد.دة--..لعدتشتلمالمقذمتن
المافكأر..للماال!فسيرحلقا!منحلقةونه....

خاطىءالأركسالمفهوموكان،!ىلشبيءذاتهلبع!رحدإ!الازلمئذ؟جاءتاًينمننلمادةالحركيةهذهمن

..اًلىلاتنضاففالحركة..متحركةووجدتاًلاولىقالملاة

س77الصفحةعلىننتمة-تناقضناتهابحيداًخلهامننابعةهيبل،الخارجمنالمادة
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هوثم،السابقةالرحلةفيالمجهولبالعنصراعترافهي559!هههبمنلم!5هـهههه!

الد!دةالمرحىدةانلاعتمار،ادحديدةالمرحدةالىسيتسدلادوظز"فلسدةد"ء!7س!المةالمرا
000005........

حدر-حدةلرص)ةبالضسسةذاتهفيمحهولاشيئالستعتر0022..!......
...بة....؟-4اله*هـءاعلىا!نمهورلىمه-

..!رى- ص555555555!5نبهيكي
زمان!ةنسبيةجزئيةالمعرفةكانتاذأ،رابعةجهةومن

ازأ!"أدىالتوصلعلنى/قةالمطالقدرةللعقلنسمبوافقداكة---(هواز"علىالظورنمالانهالمور،نيص!مابمعتى

نفمح!"ا!العقحسرالعش!ذاانمع..المجهولعنألكت-ف؟السايم

؟امعروفلثكعاءالىمجهولشيءمنزفسههوينتقلالا

أكثرمقدرةأروورراامتحوفعدأخرىجههومن،جهةمنهذاإ!ة2معركلءاى!!اًلمجهول-3

هـوان"ولالمحءض!سبو-وداعترافهمانمع..لهصعا

نا-ضط--حلاا)زرياع!نيأح!رالعفقصورعلىدلالةالانظرب"فيموقفهمالانطولوجيموقفهمالىتسملللقد

..واحدةلمحةفييكشففيالمعرفةنطريةان:فنقولنسمارعان)ونحب..المعرفة

....بة.بةبة.-..ع......افف!-!هسهذاوءلى..انطولوجياالاهيانفلمسفةاية

ان-نعرالىألكلمىستىلوح"لكؤالممطرللعقللالععاوالدآالمارلمكسإمة..خشكامرألاهون1وتمييزهاطولوجياالانعنايضا

إجهـول،ا،5لاستكنال-وافزلدولتوافرؤان،مجهولكلالاهوانواًمكاز،"واداتهاالمعرؤ"طبيع"حولؤالتساؤل

يفدرلنسيفلل*جهولاعنصراًهناكبانالاعترافبينيمما..انطولوجيةدلالةيرحملنسماؤل

!صاموهـوكأى،تت-اؤ،،األىاًلعقلسيدؤيعيكنتمفا،انلاعقلخ!ر.نكبونكسيمالمالىإنال:دءفيزفولانوزحىجا

يأ"لانهيعرفوهوالكشمفياملفالذي..يحل!لنانهطقالمتبينيوحدونفهم..الفكرتاريخفيمثيلالهنرام

و!-وأد*-مف!ن-.أساديامنأفضل،اليائسبصترعةوالجدلطقالمشتوحيدعمليةؤلكشرك..والمعرو"والجدل

..الاملبشمرعهر-أسا؟"!إوررلايسشقممالذيالارورهوفةوالمعرالمنطقبينالتوحيدلكن..

.......للمعرفالشو!لكيمفيةعناتحدتانبينفارقلان"..

ءلىوعلىلاالققلو.سحطهعناتتفتمميرلقبلن!ف!ال!سمسميرلاالكولممنطقياش!يلأيتخذهذاعنتحدتيكاناذاعماواًلتحدث

الم،ركمى---ون5ينكرالذيعقاياللاالشمسررز-!لهذاان،اخربمهـى..لاأمعناصرهبينلاتناقضمشممعا

بمعفىالةليس..اًلعرفةؤروعلبقيةالةهوالمنطق

..4ويهملورالذهنابدعهشكلارقىاًنهبمعنىبل،والتانويةاًلتحقير

إبمب،،قضرالتشبوجوداأقائلالجدليمنهجهمبحكمتمرو،د-مءلمايعنمطامنالاحديثالذيالوحيدالرولملا.؟

اعشرفوافاذا..ياللاعقلالعنحرهذ(بوجودفوارعترانالصامولانهدعانمهالبدايةمنذمؤسم!االمقدمةفيهويكن

نفسه-صضهـجهمبحكمبوجودهفواليمترانأويجب-بوجوده..خادجهءلمأيالىيحتاجلاالذيالوحيد

د-!المعمذهبهملكلهدماأللملأعقليالعنصرهذايكونأف!لامطاقةالحقيقةلكن،زمازيةزسبيةجزئيةعندهمالمعرفة

العقل؟!اصكانوااذاإ!العبارةهذهداخلتناقضفأي..لازمانيةعاص"

فتسد:والحريةالمعرفةبينالماركسيونربطولقدةالرؤهذهالمجستيةلازمانعلمةمطلقةالحقيقةانير.ون

يكتسبونبلاحرارألايولدونالناسانالاركسيونذكراخكمانل)جززلمىكيف؟زمانيةنسبيةجزئيةمعرفةخلال

وهـ!موالمجتمعالطبيعةضدصراعهمفيالحريةهذه،ذات"الىيبرتدانماذاتهالنعبمان؟!مطإقكل!وبمما

يقتضيالحمراًعهذااليسولكن..قوانينهاعلىيتعرفونجزئيةنسبيةفةالحقيأن:يدرونلاحيثمنقالوأؤكأنهم

الحراعاختارواقدماداموااحرأراالناسيكونانالبدءمنإ!زمانية

دكىصرابنشونانيجبالفردفكأن؟اًلالستسلامبدلزمإنسهيخةجزئيةالمعرفةكانتاذااخرىجهةومن

!إحرايكونانوبالتال!؟حقيقةتوجدولااحقلايوجدانهيترتبافلا

تفهمطريقمنتتمالحريةانذكرواًقدكانواواذالان،عندهمالانطولوجبايلغىانمانفسهاللمعرفةتعريفهم

بحكم-التفهمهذالكن،والنفسوالمجتمعالطبيعةجمنقوانينسبوزهاالتيالموضوعيةلهتكونلنالخارج!اديالملالعالم

منتمروهـ-ونسبيةوزمانيةمشروطةبأنهاللمعرفةتعريفهمى..اليه

هناكيكونولن،ايف!هكذااحرر"اوكانت،ونسبيوزمازبزما؟جةنسىجةبرزئيةالمعرفةكازتاذأ،تالثةجهةوورن

..الحرالفعلماهيةوتعرلفلشحدلدضوعىمومقياس.-....
لأ.....معر!مهلايمكنمجهولعبحمرسيبعىالههدا!معنى

..اخرجانبمنعندهمملغاةالحريةلكن،جهةمنهذاالشيءمنسننتقلاننايقولونلكنهم،بهذايعترفونهم

ياوكأن..الاصلمنفيهموجودةجنهقوانجميعفهـالعالممعلوملنلشيءالىالمجهول!ولةول،س!ت3؟4عاحذاتهفي

قاالحرالفعلفحهتى..معينةطروفنتيجةهوانمافعلأنصانفسهاالانتقانةهذهلكن..ول-!4-!*8،)،3

لا7



سياسية-نزعةذيواقعيادبوجؤدبوجوبيةالمناداةضرورةرواي!لمفهمهذاوعلى..ضرورةنتاجالاهو

يكونانيجبالفنانيرىانجلزانحقيقة..اجتماعيةفيحريتها،الضرورةحريةضرورةقرروابل،الحرية

يعكسالذيالوقعيا،دبعبهذاينادكطانهالا،أولافناإ!صروربةالضرورةتكونان

هوعندهوالمستقبل..المستقبلحركةويصورالواقع.-.....

رسالهفيانجازكتبفقدا!بالطبعالشيوعبىالمستقبلوكيصتطهر..اخراوراحلال؟الحريهتطهركي!ولكن.

شيءللدرامااليةفهمكانائييخيلةلاسيل.فالىبوجودلؤمنونهم..الصدفةعملياتخلال؟الضرورة

بادضسبةالكفايةفيهبماواقعيالشىشيء،للغايةتجريديولكن..التناقضعلىالمبنيمنهجهما)ىاستناداالصدف

..اشدعنايةالىتحتاجا!للاحينفحركأ:لىاف!هماماعلىاصلايقضىالصدفةعنصروجودافتراض

يهدمثمومن..الضرورةيهدمولي،لت،ل!..ءا-"ءنالكون

إولانادمنبكلا!لهبالمص!موفيناصلاأدفنعندهيةللدرل!ىدمانحدرمكأالذيالازلطودوجمماالعالمينهاراصاوبالتأ.قوان!نوجورامكانية

حت-ىقوازجنوجودام!لمزيةرورتضي!ل..!رضوه

يخسرتعبيرهوبل،الواقعحركةعنتعبيراليسىالفن..الجدلقلمنهجهم

وأثبات-اصلأ،واقعاالواقعهذاكاناذاهذا-...
ذهنه.داظطكحلميتراءىكماال!صالفنمانامم!ع!ع؟لمعرفة،!رتبطةوالحرلة،بالحريةالاخلاقربطواولقد

هاركينصلارجريت"المدينةفتاة"روايةانجلزنقدلقديةأوزمانوهـصوطةنسبيةالاخرىهيفالاخلاقهذاوءإى

علىقادرةغيز"سلبيةكطبقةالعاملةللطبقةتبدوةبقولهفكرةانساناولذوونفينشأكيفاصلايبينوأولم

الداهمعلاتارةمحاولةايحتىتبديولانفسهاتساعدان..أدواجب

ممااكثرمنهتعلمانهبلزاكعن.وذكر.نفسهالتساعد

الاحصاءورجالوالاقتصاديينالمؤرخينكلعنتعلم؟أالواقعضدالفنأاليس-!ا

أحدهوالفنلنمعإ!معرفةالفنكان..الرسميين...

لاثبات-بالعاطفةتلنسهبحكم-الادنىالفكريةالاشكال،الواجبعملعةظهوومنشمأفييبحثوالمالوا3وادا

.إ.إلعبمنالتفكيرفيطارتاوافقد،الاخلاقمجالفياوصفجةاالدراسةبحجة

،*

ى4!ح.شء،43ا!ز+58/،!ول4ولدالتاريخيةيةالمادنناقشلماننا..بعدة!.ص-

علىالجدليةللماديةتطبيقهيللتاريخيةالماديةولان!أجملصر!! !مهالفاالىمنهاللاجتماعاقربدراسصةوهي..المجتمع

..اهتمامناعنالعمليةالدراسهةنصناقدولحن

علىنفسهاإقامتالتىالفلسفةهدهانتبيناوقد!محص

داخلمتناقضةنفسهاهىكانتالاشياءتناقضقانون؟:!-

وما-..صعي!فيهاالفلسفيالجلبانوراينا..نفسها-فىقى!ثقتق01
النطريةانهارتنظريةايةفيضعيفاالفلسفيالجانبدام"

..اساساكاا-!"لم!ر
5ءيؤ،!،حلم3بمركبقضتناكلىتحلالماركسيةكانتواذا--؟-.!!-

موقفهابينسينشأالذيالحديدالمركحههوفما،حديد-
...حمم

بهمانردخيراوان.إ!..لاشيء.أ.ا!

-والنقيص313ءول،بالاطروحةإؤمناوحدهننعامثسىعلىرواصة!ا؟ا!.

كمأك!ءول!اأأمهالوبوديكيركجوردجدلهوارومىةفينر9ا.
وجذبشدكطحالةقفحسبوالنقيضلالاطروحة.علا.قي

ءمطلوبفالحدة،حدةبكلهناناقشناقدكناواذا

الاذهانشغل،التاريخفيصدرفلسفيمذهبكل3
الذهنايديعلئماسينالههووهذا،لايستحقهصعلسغالااصمدهـتها:

تاريخفيظهرفلسفىمذهبكلفيالتفكيربلعبةالمغرم1291-ص!دوقأريد:بيروتسأل!يبغس

..!البشر

مجاهدالمنعمعبدعجاهد.القاهرة
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*!ر،برءبر**"**"بر*ء****-ء*س**ء*ول*بربر-*ء**برجيم**بر"*لابر*.بر***برير*"كلى*،،*"**،**،،،*،**،**،،،*كلي
؟:

....مما :،الزوابعحتمماسا-*:"*+**-
--.بم! *. لمدزند،!عزدع..
لاجلها-تسن،فحعىممه

:...؟مصيرويستعابدزيافتجتنىأل؟وى،منالببك"محنون":.مارورم
..بة-

**

**

-3-تحوع.،تعرى *. ."
،الصخورزندلكأتذل:وتهدستنشدهاتعودو ..

:الرغمف-النغلذلككبركيميت،-،نالطوفمناقوىحر-ها"!هـ

مم!.

؟السماءهفهـيكوتنطوي"اجءوعاهـ،روهجهماليحرق.:

،المفتوحبصدركالرحيلاشرعةأتئن...-منرحلوتظل

العمنينمدىفيالعبارةتجتاح،؟،لثلجبلةظةر،-مؤزرو،لي،51

؟الهراءعاصفة...
ضمغ،تعبكلنهاءنشمومحاورا"بررمق*؟

:دعوةترؤمساتطل*--------------!*

001اكء-موعء،دص!مىؤد!!ا-

تححا.صممامض،لعادىاقلى!"
....،اؤعكأ):-،ر

،انلدلواورل=وا

ءاعجارةاتسجدي1)زريكل،:-

..؟."وماءعسملاناصحرائيلىمم-ماركؤطؤبوأ)ور!-،ء!!

....امماء!.ء* رفيق،كلا"مممما
.؟ط"عالولدربالؤ!اوم.!ث-لىسغ

،اًلاهـ"مائدةتهمد

لمقاطع:ارصجا-لتقوس؟--.*

"امتضاءالزصزمنىولن،لدارلا"الصبحلىغيممحترفكاءاتؤول،،رر-!3:

......:يمنجهفي!!

كلا. ،دو-ق..
..،اللون-حقورم2متهبرا،*

،الموتحت!لمتصوم،القوالبكبم،رودةوألانت-،ءكبم---!-*مما

:انمسصبعدهتسنهضم،

،رجولةانتحارعالي"الكمير.أ!محرواالموتالاخمماءلا..:

الشمس،تهزكف....."..3؟.

.الححميانوس!مالح!!ء؟

انت،جحودةيالبلل

*...."الضياءهذالي،الشموستنبلجأحهانابماو)فيعا-

:؟-دا-،رانشكتتبهأ؟شلامما

::وتزعقتهوىماتختار..."صغيرقلبفياللهيحيا

،المذعورالكاهناخشىلست":ربكلماتسأقولها

منه،الظهيرةفيتسخرأ،الكونيموتهل

00007"عنكبوت:تهزأأ،صنينفيالثلجما،آخريبعث

؟

دلإبرك!**********به!*******************ء*********بر******!********ء**********،****************أ
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*لأ*3-****-*ل!!*ل!ك!**ك!***كه**ك!كهكه*ك!***كلهي*كليكلث!س!ثهىك!"كلي**"كلي،*!،،لهلهكل!له-كه!ك!*كلي!*9-له***ل!كا*!*سو
*"

**

لأ

*:*.،
؟ومبترق!-عبل!وجولأمورو---اءياحرابكمالهنممنوا:تسعصقوتروعق*

:دأمبمرلابى...
أحزحىتفمافانلالطو،النارلو!جلغوا"الوحوديعحسيليسى"؟

شهـوةوظ-روانلالي!-!أ=،ماا.....بة..

....0002رفاقمااصلونهب،هالسةلمي"الامنياء....؟
...لوولر!ص*

..ض!!عةرصلبةيسصرو...،،ء.سكوت.لمجمااوتقحفتهح!ر!؟

-.ا-6س..،
وحوأأمورو!،ء!لم

:..بة.."ا....ص"4 لئم؟ر

عوديالض!هدرنص،طوط"ربرةبااجمحتسجاالنارشفاهلقتطالطلامفيالارانببطهنتى":وتفولط

الور---هـ؟زسلص،كل---لملقرهـعب3ؤد،صؤازهقالصلبومعإد،.هـ،ممأ*

...ء-رو"ومر،ا!-حرأءا4اخالالصراطعاىاسير،ظهريااطعضو!جا

:-8-..يعنعبدميلاد.،اا!ضببى

3"مإور---بال!--"هياوهبامبفأإتعبيا!قدلتم!...،مقيهبسنصلبه:قولوا

:،3ازأوحه11-طفلةحو)ىالاش!حاء-
.....ا،سماةائأأمبوعما

:،يلأمالظؤصبء-،ليعالااتب،،ىلىلمز،دءعورر1،.هبمأهوالمامقصنمنقودإ
،امأستارين-هـهب

تين-للمواءالصءراءلمةاتا001مييدسمبصس،ههبمأيعنمإ

:،تموت

،ميالنأحسأص،،المجمبوأيورائيهماو-برممهنءكما-للصعببمبالحرائشإتحملك

!؟والإر)ج+ا)ميو"أأ:ء،توالضفلبتبىرلسأأمرا.تفي

ووو--جمع:حى،صلاعلير-ال!!اركصزأن:أليمينل!م

:،ورعبثءولا

:البرراحفىلأ،د،!اأير!أأضالعىلالمحريمقتوفاهأأشق

،.-.ورر5-بالتهاروفحفييىوتحتى،الاجفانممئتكس!حاقبلتاث!فتاي

:...لىءوعباؤمأ،بحبهـة...انأجودصممنور--شبمألهخعنالمنا

:،أيودلأبا!بالرأنء"أيالولمبمباكألليبحنتما

هـ*ارصأأل،أءلكماارأو!-وأأأررو،د،اأب-7-،.الهبقاتبفيتهنروأألساقفنصش

:،ل-:!-سعق،ابال!ءراءاور)لباا،ص!ب،مي!،اومبوهاهاميءميزممنتةبيفمنصممبائهيلا"ستاكفامأ

:او-لأسأ-وما"اليوردالآذانت-ءحأن()،إةهمازيخبىءتاتابووكسرت00.العناقلمقبرةهفش،.

:...!:-وءبم...وألتيعهالسأباللبيخأأعيفيشبمإ،عينينالعمحمبقتماعين،مأ

:-ا)ررفي،عأأرص")%ا/،العظامعصتىميرمتشبم-؟أمإاأمأأأعصعب

0000.1.

لىحتز،قازعط!1،حنر،،ر

.العصورالوأمأ!سمتمبيلنمعا،عنمبرمأفيالسوعنلصنمنمب،51؟

:تعادوالاغشجاتبمالاقنعهزلكمزقت...الوثاقرجلي،يديفيالمحاكاد؟

،المبدانطغرو"،زت،جيثةالحضعطورهمتخدعنيليسلا،يموتعينيفيالضوء؟

،.الينبوعقور،ءهغير،اعرفيفيورحت-ميمنالملتسشنلناليماعرمبوامخ؟

:...الزنومبمصابيأبعصوانلبأؤاللأاأأالبيهوفي،ماخورعيمفياللهب-منشنماغهنلم4

يكجمىح!من!طر...الصومعهفيسافلونشوة:اختناقوسدىمقابرمدايأ

*،
**
**
**
**
**
**

**يههيمهيه!**به!*!*********يه!يه!**به!*يه!ي!*!"،،*"***"*ك!*ل!***!!ه،"*ك!،*!ه!ه،*"!،له!*،كه**!ى!"-**"،كهت**!اكه"ل!؟*
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11اأ1ااااا1اا111111اااا1111111ا)اااااالاالااأااااا-ا-ا1111اا1ا111اا1111ا111ا)11ا1111111

!-ااهـفيسممهاله!أإ3هم!ت1--م!4لكتا

سبسسرثبتنرالىبملى

حفر"ديست،حفر"ديست:يصيحونوهم،الحفر"نجيفرجفونهابداًلئاريج!ر!دالفناحور-ا

ناهو،اًلمثلصذاًخثلمن،عليهنتعرفالذيالجنسيوالمفهومالطبيعةمعالجبارصراًعهفيتكمن،اًلاولىالانساقعظمةلعل

الانسانبهايشعركاناقياًلملحةالحاجةهذهتعدلمالجنسيةالعلاقةفضةنفسهرأىانهذلك.البشرتاريخمنالباكرةالمرحلةتلكفي

منيزيدالذيالعدديللتهـاثروسيلةاضحتوانما..وحسبقبلاحينبطونهاتزغردفالوحوش.كافياتعرفابهـمرنجعرفلماعداءامام

اًلجماصالكفاحكان.الغابةفيالاعداًعمواجهةعلىالجماعةقررةترشقوالسمساء،اسودكثيفاستاراعينيهعلىيرخيوالليل،تراه

التكاثر،انواعلبقيةبهيرمزونراحواثم،الجديدالمعنىنواةهوسائلالى!روقهفياًلدماءتحولاو،تارةملتوبةباسياخجسده

فصذولبقيةفيوتذبلالربيعفياخضراراتزدهراًلنباتاتراًواذاثوبفيالضشيلبهبانهيلفالهائلوالغضاء.اخرىتارةالثلجمن

علىاذهانهميفتق،(ااـللاخصابالجنسىالتعبير"فكان،السنة.مزعجحلمفيوكمانه،خرافي

شيءلكلالجماعيةالملكيةاناضفنافاذا.اًلسحريةالرقصاتتلكاتصلتاذابطنهلحلىيزحفحين،بطلالذلكالاولالانسمانكان

حئرنجرفينقولاناًستطعناالبدائنللمجتمعالمميزالطابعكانتشجرةاو،الديدانمنكومةاو،حيوانرمةمنقارمةرائحةبانفه

الجماعيالزواجظلفيالمجتمعهذامشكلاتاحدىيكنلمالجنسبان.قديمةعاداتمنلديهتبقىبما،عدهايتسلقفاكهة

التعبيركانثمومن..الجماعةلاعضاءمتسعاويةفرصايتيحالئبمفيفيحس،بالمراةيلتقيالبداًئيالرجلكان،كثيرةاحيانوفي

.والحياةوالنماءالخصبالىالرمزبها،هوالعلاقةهذهعنالمباشرالفنيالرغبةورز:هـد،وتالفاقربا)زدادانثم00مبهمةورغبةحنيناقربها

،*.حميمردنياتصالفي،ر،يداالمبهمة

تخللتفقد..الانسانانحظادفيكان،حديداتقدبباطوراولكن.تكونان،البببدالوقتذلكفيلجنسيةاالمعلاقةتعدلموهكذا

ملامحونرى...الجديدةاًلطارئةالظروفبمصاحبة،المشاعيةالملكية.البقاءاجلمناًلمضنيالكفاحغمرةفيالصريعالخاطفاللقاءهذا

الحيواناتوتربيتهابعضاسثنالىفيوبخاصةالانسانقدرةفيالتقحمكاحدى"الجنى"يرلمالاولا!نجسانانعلى،نستدلابضاوهكذا

النباناتهذءاسراربعضعلىتعرفهفيثم..بالرعيوالاشتغال."ملحةكحاجة"بالفعلرآهوان،حياته(لماشكلات"

وبواسطة.الزراعةوعرف...بعدليماوتذبلالربيعفيتنمواتيوتكوينه،المريرةالصعبةظروفهظلفي-الانس!انهذاانشكوليس

منحيالهمقوماتانتاجوسائلتغيرتانبعدأي-والزرالحةالرعيالذصنيالجانبمنتعبرذهولمرحلةيجتازكان،البدائياًلعضوي

الملكيةمرجلةهيجديدةمرحلةالانساندخل-الادضقطعةالىالاتيحيطهمابكلتماماواعيايكنلمثمومن.البشرياًلجنسلطفولة

،الارضقطعةمنمساحةاكبرعلىهيمنماسرعاناذ..الفرديةالانتروبولوجياعلماءيفسر،الل!ولهذاوبواسطة.واحداثمظاهرمن

الكهنتوالشيوخمثلالجماعةفيقياديةمراكزيتيواونكالواالذينهؤلاء.الاطلادعلىتصلنالمالفترةلتلكفنوناانكيف

الحراسة.ورجالفيافرادءيبنيجمعكان،الانسانحياةفيالجديدالطورولكن

مضى،فيماكانت..يتغيرالجديدالمجتمعفيالمرأةممئىوبدأصغيرةاسلحةالىالحجارةتحويلفينجحواانبعد،متفرقةفئات

الجديدرالمجتمعفيولكنها.البقاءأجلمن"االعمل"الرجلتشارك.الحيواناصطيادمنبهاتمكنوا

المساواةمركز،القديممركزهابالتالىوحرمت،العملنعمةحرمتالمجتمععونانما،ادلىوبمعنى،الجماعاتهذهتكونتانوما

الميدانهذافاصبحنفسها،الحياةهوقبلمنميدانهاكاننجالرجل.التامةيولد،*فرادعقولبينالذهنيالاحتكاكبداحتى،الاولالانساني

.0فعط"البيت"هومنوعيهميكسوما،كبيرحدالىويذيب،نضجااكإرخبرات

ات!اطقبينتقومبداتانتيالحروبهناكبل..فحسبذلكليساستطاعتكلما،تقيمااك!رمراحلالىفشيثاشيثابهمويدفع.ذهول

وكان.القتالوهو،طريقايسرعنالحيواناتقطعانلجلب،المختلفة.الطبيعةفيمامظهراتغسرانر؟وسهم

-الحيوائاتمناثارةاًك!رشي*-علىغزواتهمبعديحصلونالمحاربونالمسافةتقاربتان،البدائيالمجتمعةلنشطالهامةالنتائجمنوكان

.والنساءالرجالمنا!سرىوهو-اهميةاك!ريكنلموانسريعخاطفلقاءمناكربينهماالعلافةواًصبحت،والمراًةالرجلبين

اًلعاملةالايديبقيةالىايديهماض!يفتفقد،الرجالمنالالرىأماالفرديالنضالخثلكيانهافيترسبالنيالجنسمعنىبالتاليوتفر

مساحاتمنمالديهميبيعواًاقبالبععرالحالوصلتانبعد،بالمجانالجديدالجنسىالمعنىعنالعلماءبحوثلناكشفتوقد.الغابةفي

ليقرضوهم،الكبيرةالمساحاتيملكونالذينالى*رضمنصغيرةاستطاعفقد.الجماعيالزواجظلفيالاولالمجتمعرافقالذي،

المالكينهو!ءارضفييعملوالان،ا!مربهموانتهى،باودعممايقوماحدوفي.فنونهبواكيرفيالمعنىهذاعنبعبرانانذاكالانسان

(2)فقطبحياتهمالاحتفاظلقاء،الكباربحربةاو،بسيفالذكريللعضويرمزونكانواالسحريةطقوسهم

اًلمجا.ليةالايديتلكالىاضيفت*سرىمعالوافدةالاييئانأقوليعتقدونسحريةرقصاتويمارسون.بحفره،ا!نثويللعضوويرمزون

يونجيرويهكالذي.اًلجبسيةالعمليةبتمثيل،الخصبتحدثاًنها

!ولول+:!هأه")5!!!3ه"،أ،ىور*هح*+4وله19!()6*)1(حفرةيحفرونالربيعجاءاذاا.دهممن،ا!ستراليةالقبائلبعضعن

.أأ.لأ،ول!!كاهى!*"،!ك!!مم!ول!ت!!ولهى3،43ول،4)2(حولهاويرقصون،يشعضولتمثلبالشجيراتويحيطونها،ا!رضفي

وو33؟!)!اععهس!ولمول،*ول-4131*ء+*ه،!43،)ك!ك!87*()*ل!سدالذكرعضوثمثليهئةامامهمبالحرابممسكونوهم،الليلطول
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يدرييكئلماًلابهذاًانمنالحكابةتذكرهمام4ر..ابيهامعوعبيد..سادةالىالحيئذلكمنذلإلسانيالمجتمعلقسمو

المضاعجة0بهذءلينقص،والجواري*ماءعصربهنبدافقد،النساءمنالالسرىاما

الجنس""انهونستخلصهالذي،اًلمباننرغير،الاخلاقيالحكم.الثيتقعيدةالمراةقيمةمنواكعركثر

يصبححتىأنفءمأالتي،ألضيقةالدائرة5هذفي"شرا"ليسقاًلجنسيةالعلاقاتكانت،*نتاجلوسائلالفرديةالملكيةبدايةومع

هذاعلىايدإنجأنضع"ودببلةشمشون"اسطورةوفي.كبيراشراالى،الجماعيالزواجالجديثعنالمجتمعئمومعتتطود،الافرادبين

ليقوةعلإ"!ويزهو،بعضلانهالاخرينيباهيشمشمونكان.المعئى13)الؤديالزواج

مؤامرةودبروا،النحوهـداعلىلشانهمتحقيرهمنفاغتاظوا،شكيمته**

ناعلىمعهافاتفقواالبغا؟اصدىءلىيترددانهيعرفون.وكانوالقتلهالحينذلينفيالقائمللوضعمطابقا،(الفرديالزواج"تعيبر

مبلغلقأء،الصرهذاعلىاًلحصوللمحبىنجخهاذا،جبروتهبسرتمدهمالعلاقةلمعنىشرعيااو-رسمياكليشيهاجا"لتهنا"الفروية"لاق

حجرعلىشمشونعضللأتاسترختلقد..أرأدوامال"موتمالمالمنكأنهل..ولرن"الفردي"..الجديدالمجتمعظلفيالجنسية

داًسهشعرلهفحلقت،سرهبمكنونلهاباحضعفلحظةوفي،المراة؟بالفعلفرديةكونانالعلاقاتهذهلمثليمكن

سلمض-عهثم،واللحلةالتوفيفوتهوفارفكأ-السرهذاًيرقدحيثيكيفاالاقتصاديفسلطانه،ميسورسهلالرجلعنجوابناان

(5)صهاًرواً"ائىللسادة:طبيعياشيثاالجنسيةحريتهتكونبحيث،اًلاجتماعيسلطا.له

،شمشونمن"/سرها"تسحبفالالهـلآ"الشر"هوهناالجنس!الامرنهايةاقران!ومن!وجاتاحضانفيثم،اًولا.اريالجواحضانفي

وسقوطهاًلخطيثةاًقرابهفوراى.امراةذراًعيبينارتمثهبمجرد.نفسهالمستوىعلىيكنلموان،نفسهاالحقولىلهاوالعبيد

وألبغأء..("زانية"بانهاءسأحةألمراةتصفوالاسطورة.الثمرفيمسئمهـةبألرةعلاقاتهالان..ويسراسهولةحرالمراةعنوجوابنا

الرسميةالارادةعنيعبرالذيالالهيالمقانونعنخروجصميمهفيهو.العلاقاتلهدءمتممةبلهوعلاقلألهمنبالضرودة

اًلجديد.الخلقيموينهفيللمجئمعواًمرأةرجلايضمالذيالمخدعحيثمنفردياالزواجكانوهكذا

مناًكثرللشسالجد!!المعهىهذااًلد/نجيةالاساطيراكدتوقد..السيدةهذ.زوجهوالرجلهلىاكاناذاعماالنظربغضوحممما

،ر.وةصيحالقرانب!دهاومن،أ"وداًةار،،تروالصد،قىيوسففقصة.مرة*.س!انبالعلىكخطرامجديدةمعلأليالفورعلىوتولدت.العكساو

،لللأهـطورةالفنيا!لاجيبدوو.وا!شراًلخيربينالحاسمةالفرو!ةجديدحرفةوظهرت...الخ..شرلحيةغيرعلاقة،الخيانةثقبلمن

نشك،الانقننا.الفئيالخلقلعهلبلآ؟بىدا!يخةبالمظاهرا،تسىوقدوطبع،بمد"مناحضانفيالخبزلقمةيجدناللاتيالنساءلبعض

يرةالخصفا.نهتت!ررألملىي.المثالبىانموذجاءـهـاوجودفيكثبيرا.البغاءهوغريببخاتماجسادهنالمجتمع

ونهـاد.اًلبسيالمبخمعتار)ج"قالمبكرا!ووتذلكري.بوسف)6(يي..*ولالعبوديالمجغمعلهذامختلفةقنوناالتابىبخاليناوحمل

ب!-دمعنىالخبر-المتمثلانارادالا!"طورةخالقان-لذلكتبعا-نوقناًلمنعددةومفاهبيمه،البصبيدا)وقتذلكفيالبشرياًلوجدانلناصورت

،رغمبشريمخووفي-الاخريئنمساءءاستهاعناًلاختيأريفيالامتنأعبإةفييوميةمثكلة.مرة!ول-اصبحتالتي41لمحةالحاجةلهذه

دمدئى"انصاولثماًلمصروو".ماعبىاثعاًلاج؟الوفىالطيهىوجودهانقاء3وسائلووبقية،و!موسماساطيرهم:كعبيراخلصعئهاعبرت،الناس

الهمر.ذلكنسالممنلكثيرءوذجهىالتي،العزيهزامراةالشرلمحي.التعبيرفيالبدائيية

..والثرالشربين..سء!هوزوجةيوسفبينالعراععمببةوتركلمأ،أللهاحرقهاوكيف"اوعمورةسدوم"حكار4تفراًالتور*ففي

الاذسانيةالعلاداتبوداًجتمإعبى-كقانوناًصللأالمظتلمق-الخبرلينتصراسرة!هااللهفاكرج.الجبالحملهاعنكئوءخطايامنلهيهولعت

والمصير-،العلأو،تهؤه4عليتكونانوجببم،موحيا،الافرادبين.المدينةاحردثم،لوطاسرةهيالخطيئةفيتتورظلمواحدة

!انونها.عنيرحاولاًلخروجمنينتظراًلذي-الشرلحي..وابنتاءهواًلجبلمغاراتاحدىفيسكنلوطاانيهفالتوراةوتئص

.وانجبرا.اولااًلوعظ""بهاقصد،الاساطبرهذءاًنالواضحومنيىدخل*ر!لاجلفيوليس،شاخقدابوئا؟للصغيرةالبكروقالت"

وعظيةكلمةفيهاتردفلم،الفنيةالوجهةمن*سطورةبناء!كاملوانمع"ونضطجع،حمراابلألائسقيهلمي.*رضاهلكل6كعادعلينا

الصوابالطريقانعلىللتدليلاستهدفت-ككل-ولكنها.واحدةالبكرودخلت،الليلةتلكفىخمراابأهمافسقتا.ئسلاأبينامنلمحنحيى

واتضحت.تلكاوالاسطورةهذهبعبرةاليهنهتهـيانيمكئماهواني:للصغيرةقالتالبكرانالغدفبىوحدث.ابيهامعواضطجعت

المشاهر.منالعظماءاحدعنالاسطورةتتحلهنكائتحين،الغايةهذهفادخلى،ا،ضاالليلةخمرائسقيه.ابيمعالبارحةاضطجعتقد

فرأى،السطحعلىقيمشى!لان"الذيالملكداودقصةالتوراةوفيتلكالليلةفيخمرااباهماقسقتا.ئسلاابينامنفنحيي،معهواضطجعي

فارسل،جداالمنظرجميلةاًلمرأةوكانت.تستحمجميلةامرأةفوقهمن.*؟(معهفاضطجعت،الصغيرةوقامت

اورباامرأةاليعأمبنتيتشيعهذهاليست:لهوقيل،صبهافىداود*عذارالتيءهئحمالجنم!أ""هي*سطورةهذهفي*ساسيةوالمشكلة

معهاواضطجع.اببه،هـخلتواخل!ا،داوداليهافإرسل؟الحثىالنسلائجل!هوهدفهاانكمنالصغرىلانحراءالكبرىالبنتبهاتوسلت

فارسلت،المرأةوحبلت.بي!تهاالىرجعتثم،طمثهامنطاهرةوهيبمبئىفي(2خطيئة"*مرهذا!عتبربالاسكلدةالمحببطةيلاخلاقياتومن

اوريايطلبجيشهقا؟دالىداًودفارسل.حبلىبائهاالملكيخبرمنشكبغيرالخلقيةلمزاياها-وحدا*سرةهذءاختارمئد.الرب

لهقالالحربعنداًودسألهانوبعد.اليهاوريافاتى.؟*(اًلحثى."خطيئةأ)الامرفيانلالىمايشير،بعدفيماعنهيصدرولم-

علىليلتهونام،اوريافخرج.)8(رجلي"ويغذمملبيتهالىينزلان*جتص(بلأالحيا6منهبمتشكل،والعاداتولالتقاليد*لهةكلالتفاذا

داودعلمولمأ.بيتهالىينزلولم،سيدهعبيدبقيةمعالملكبيتبأبلنااوضحت*سطورةانذلكمنئفهـلمفأ.شا،البعيدةالمرحلةلتلك

البنتتضطجعان،غريبااوشإذايكنفلم.المنهجهذافيهاماجائبا

.(32:اع-16)ص-القضلةسفر)5(

شعوباساطيرفيمتدأولنموذجانه-بعدفهـيما-وسنرى)6(فوهـ،اخرىالىمرحلةمنكتطورالانسانيةالمعلاقاتككنلم!2)

مضتلفة.كئيرةمرحلةتقاليدكترسبانيحهـدثكانققد.للمجت!معالجديدالتشكيل

فىوقتهايحيارب،الجيضلىفي،جن!كانزوجهمااننفهم)7(تقصراوتطول-مترةوثمضبى،الجديدالاجتماعواالكيانظلقيسحابقة

..المطركاحدىالانسانيةلعلاقات1ووالتقاليدالطداتتتعقانالى-اًلظررططحسب

-3معايلةالرجلل!ضىلانلاستمداد1معناهالارجلغيل)8(.الجديدالاجتمأعيالتركيبمعالافرأدبيئ

زوجته.(3::03ع-91ص)-التكويندغر(4)
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.العبوديالقالبهذافي؟بيتكالىتنزللافلماذا،ال!فرمنجستاًما:قائلاااورواجه

واسعوقطاءمستغل،ضبيققطاعالىانقسمقدالمجتمعكانلآكلآتيوانا،الصحراءوجهعلى)9(سيديعببيدان:اوريافقال

هذاالاساطر.وعكستالمجتمعهذاقانونهوالاستغلالفكان،مستغلهذاافعللاانيالملكبحياةاقسمأامرأتيمعواضطجعواشرب

الصورةلناوقيرمت.الجنسهيحيويةانسانيةعلاقةفيالوضعفأكلداودودعا..اطلقكوغدااليومهنااقم:داودلهفقال.الامر

ال!للأقة.هدهبهاتتمالننيالاستغلالبة،سيدءعبيدمعواضطجع،المساءفيوخرج.وسكروشرباءاء4

**اوريااجعلوااًنقائدهاـلىداودتب7ا!صباحوفي.ي!نزللم4تواًلى

مناساطبرعدةبينالغريباللقاءهذا،حقاادهتمنيولقدفيوكان.ويموتفيضرب،خلفهوعودوا،ارررر/دةالحربوجهفى

ففي.واحداءميعهافياًلانسانيالجوهرنرىحيث،مختلفةشعوبفبيهانعلماالذيالموضعفياورياجعلانه،للمد،إضةاقي،ئدامحاصرة

كبيرهماكاناللذين"الاخوينقصة"نقرا،القديمالمصريالادببعضفسقط،وحاربواالمدينةرجالفخرج.الاءداءمنا.أسارجال

بعضيبذرانالحقلفي"باتا"الاصغرشقيقهمع(!الوبيس"اًلقائدفأرسل.إضااالحثىاورياومات،داًودءبيدمنعبالش

البيتالىاًلاصغرالاخوذهب،البذوربعضالىفاحتاجا.المحاصيلتفرغءندما:قائلاالرل!ولواوصى.الحرباخباربجم-عدأودوأخبر

شصراتهانفما،شعرهاتمشطالاكبراخيهزوجةوكانت.ليحضرهاورواءبدكانلهفقل،اشتعلغضبهانإتورأ،الملكءعالكللاممن

الأدوابواًغلقت،نفسهمنفراًودته،مرةلاولتراهوكأنهاجمالهبهرهاداًودفقال.شيءبكلداودواخبرارلىولافذهب."،تؤدالحثى

لي،امبمثابةانكتأملي"يقولوهو،غاضباامامهامنالشابفجرىياكلالسيفلان،عينيكفيهذايسوءلاان،للقاقرقل،المرسول

،4اخهزوجةخافهـت"؟الشنعاءالجريمةهذه؟افعلانتريدننيفماذااورياامراةسمعتفلما.واخربهاالمدينةعلىؤ"الكشدد.وذاكهذا

من!ااراداخاءانلهزعمتحتى،المساءفي(لأالوبيس"عادانفماوصارتبيتهالىداودضمهاالمناحةانتهتولما.ندقي،ماتقدانه

(كأباخوكليساو؟امكالست:لهوقلت،اصغفلم"امرا.اًمرأةهـ4

لهسمحتاذاوالان.اخباركبالامرمنوضربن!ليمنعني،فخاف؟لك1((أ.وفي،).الربعينيفيفقبح،داًودفعلهالذياًلامرهذاواما

.)12(نفسيفسأقل،بالميشالشر،عليكاقيمالذاهـ!:الربفالهكذا)):اًلاورصطورةتقولاحرمكان

غائضا"ليسهبرسى"كانبينماانه،تقوليونانيةاسطورةوهناكفبمعهنفيضطجعوالاحرينواعطيهن،عينيكامامنسائكفتؤخذ

امراةمنبابنه("افهبرا"4زوجتاغرمت،البعيدةرحللاتهاحدىفي.الشممس)11("عين

فيدرا""وحمشبيت،وعضبفافننع،بالاثماغرا،ءوحاولت،اًحرى-السيئةالعربيةاكرجمةرعم-كاملاائهراانقلانآئرتولقد

تاركةوانتحرت،يفضحهاانحاولالفتىانفزعمت،امرهاعاقبةاًبنا!"علىللاسطورة،نيالافالمضمون!؟ثرمدىايالىنرىصنرى

..)13(اًلكاذبالئبلهذاإحمللزوجهاخطا؟الفنيالخلقلعمليةابىدائيةالمحاولاتان،اقولاحرىوءرة.الف!ني

تدصصيث،السبعةاًلوزراءقصةنقراا"ءوليلةليلةالف"وفيجمونيكادئموذج11الحثىاور/،"فى؟صخصءبئ.واضحة!:!زرإدو

تعشقالزمانفمرقصةوفي،نغسمهاعنراودهاابنهانالملكجاريةالاسطورة،كجندي،احداثصورتهولقد.المجضمعذلكمثلوب!معدوءا

امرأةلم!كتكما،علابيهماتشكوانهما"ق!،الاخرىابنمنهماكلزوجتاه،حيارىثهـهنقفماوانما.الغربباكصىءهذاواهـمه!.2"جاعبطل

.)(1(لزوجهايروسفاًلعزيز،قضبىبانويأمره-سيدهعبيداحدالاهووليس-ا"ك،دعوهان

اًزاءها،بسجصونالنقادكادلدرجة،القصصهذهتنهاياوتتشابه.معقولةنجرخياليةبحجةللامرثالالاشعنف.مت:ع،روج؟ةءعاللمهاة

هـ-واؤدمهاكانربما،واحداًصلذاتوندد!(على-اًلاساطبرهذهاناناراًدالملكان!و،اًلموقفاووالجوبفننوبر."!!ااًنفكولا

وانما،الاتقادهذاالىاميللستولكني.القريمةالمصرإلآالاسطودة.امرأتهمعاور،1إقضيهااًلتيالليلةلهذها)قادمحاروظتوةئسب

تشابهفيحاسمالحاملا،البدائيةاًلمجتمعاتظرولىتمثمابهفياًرىمشكلةانهاريبلا.الاسطورةفيالاساسيةبعةالقضالىونعود

قضميةكانفقد،وحبوياعاماموضومحاالجئسكانولما.اساطبرهااًلاطارهدافيعولجتكيفلنرولكن..لخهابرةها!اددا،منجنسية

الخاصة.ماتهالىببعضتلونوان،الشعوبجميعحياةفيمشتركة.بالذات،نالمفمنا)جمدائي

لمسناءالذي؟،ذاعنبفصراعفيوالشرالخيربينتجمعالتيفالاسورةعن،كيرةرررجةالتعبيرصادقةكانتانها،بالطبم،بد!ثص!نالا

الاوضاعقلكتحددانهافياشكلا..اننشابهةالاربعةالاساطبرفي.الزمنذلكفياًلبشرمقاًلفئةلهذهالاجتماعبىاًلضكو!نحقيقه

فاصيلوالأالاسماءاًختلافوما.اًننشابهةالبببدةتماءيةالاجاًلسيدوهذا.سيدهمعبيد!!-جميماوالشعببل-فالجئود

المفصلة.الذاتيةالصفاتاًخننلالىالاوالنهاياتبميناهكصيبانقما"الحريم"مندارءجنبات.وملأ15ليركفىلا

خاصا،معئى،المصريةالاخوينلقصةيعطيانفرويدارادولقد،المراةبهذءلهياتيمنيرسلتى،تستحمجميلةلامرأةجسدا

محورهو"اوديبعقدة"انفقال،الجنسفيفلسفتهمناستمدءحددتوهكذا.القطيعبقيةاًلىاكايضمها"ثم،يرثصت!ى"اء:هافيأحذ

التفصيرهذاولكنا(أامه"فيهارهىاذ،اصيهوزوجةالغلامبينالازمةاًلمجتمعظلفيللمرأةاًلعقيقيةاًلمكانه-اًلجنسرواسطهطورةالالىلنا

طورةالالىوراءالكامنةالحقيقيةالفكرةاًدركناانبعديذوبالمتعسف..اًلعبودي

هذءفيالقديمالانسانتمثلهاالتيوالشرالنرفرةاي،وشبيهاتهاامراةتمثله"شر"هو-الشرعيةغيرعلافالهفياً!جنم!؟انواذا

يخرجداًمما،شراالجنسليهااعتبر،الساذجهالوعمهالصورةيمثله..اًيضا(لاشر"اًلمرةهذهفاله.،و!فمعوصتهافيالعزيز

اًلفردية.با!يةآمنمجتمعاولرسمهاالتي"الشرعيةالحدود"عنبمئتهىرسمتقد،القببمةالشعبيةالاسطورةوكأن.داوداًلملك

مع-مظهرهافي-شفقاسطورةعنيبحثانفرويدارادولوبهاتمسك،انحلالمن(لاالعبيد"البشربخبهيرسفكانما،البراعة

جودر"قصةوفي،وليلةليلةالفحكاياتفيئوجدها،فلسفتمهتنبأحينكلمته*جتماعيالقانونقالولذلك.(لأالسادة"مناًلصفوة

.--جودرذهبفقد.التحديدوجهعلى(!عمرالتاجرابنالصيادلقد.الشمسع!بنفينسائهاعراضلصيهتكونالاصرين؟نلداود

المغر،ىواوصاء،الشمردلكنزلفتمالن!راًلىالمغربباًلرحمنعبدلنااتضحكما.المسحورالعريضللقطاعاتارفييةأالصببحة،انت

-52الصفحةعلىالتنمة-.صبمنذ،المجتمعهذايعانيهاحقيقيةمشكلةباتالجنسانبمبف

.(87ص)القديمالمصريألادب-حسنسليم)12(.الجخود19(

.(152ص)-والاساطيرالادبفيالبطل-غيادشكريد.)13(.(126ع-11ص)-الئاننصموئيلسفر)01(

.(703ص)وليلةليلةاًلف-لنلماويلسه!هـ1د.ا()؟.،13ع-13ص)-بقالسللمصدرل1()1
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ولايوليوسغرابالهيعرلىاوديبيكنرلم.)15(امهويروجاًباههـهـهههـهههـهههههههههـهص5

الانمينهذينفييقعلاصننىكورنثةعنفرحل،الملكةزوجتهنجراما!وإو!ارةوإدفنإ!جئس الشيخوضربه،عربةيركبشيخاصادفالطريقوفي.الفظيعين

ضربةبعصاءوفربهاوديبفغضب.الطريقعنلينحيهبسوطه-8؟الصفحمةعاىالمنشورتتمة-9

النبوءةتحققتوبذلك،اوديبوالدهوالشيخهذاوكان..فتلتههههههه!ص!555555،

فظيعبوحشىابتليتقدوكانت،طيبةمناوديبوامرب.الاولىالذهبمنبابلهوظهر،وعرائمهتتمافهاثرعلىالنهرجفمتىبانه

،قد.قتلهحلهعنعجزمنوكل،محرالغزهاهلهاعلىيطرحظلاثقلطرمةثم،خفيفةطرقةويطرقهاليهيهبطانقعليه،/المدينةكباب

البلاء،هدامن"ينققهممنانعلىملكهمموتابعدالمدينةاهلاجمعيطرقمن:يقولفائلانجبسمع،متتابعاتطرفاتثمثلاث،الاولىمن

وحل،الوحثرالىاوديبفتقدم...لمد!ن!موزءجاعليهمملكاجعلوءبصرراهوالايقاسىثمأالمرموزيحلانيعرفلموهم،الكنوزباب

جوكاسته،امهوتزوجابي!ملكامكانواصبح،المدينةاهلوانقذ،اللغزالبابدوريقبلانالى،الاخر.فلوالواحدلهتفتحوالابواب،اًهواًل

.لعرافئ.نبوءةتمتوبذلك،واطرقهالسابعالباباًلىادخلمث"المغربيفيوصيه،السابع

التاببة:الحقائقايدينابينيضعالذي،الاسطورةموجزهوهذا.تيابكاخلعيلهافقل،بنييامرحنا:وفقول،امكلكفننخرج

الوحنسهذاجوففيتكمنطييهلاهلالحقيقيةاً"ساةان-كيف:واقىبيةالرضاعةحقوقعليكوني،امكانابنييافتقول

اً(.اللغز)6حليستطيعلامنلكلترحابفييتسعالذي،الفظيعتجديمينكجهةوانظر.قتلتكثيابكتخلعيلمان:لهافقل؟تعريني

لهتقعانالمقدهالاحداثهذههيالحقيمقيةاوديبماساةان-فتصرتخادعكاخلي،عليها،وقللهاواسحنهفيالحلالط،فخذهمعلقاسيفا

ناواضحاويبصر.الآلهةاليهااًشارتالتيا!تميةالئتيجةحسباخلعيلهاقلشينالكتخلعفكلما.عليهاتشفقفلا،عليكوتتواضع

اوديب.ارادةعنتماماخهـارجةالاحداثهذء.وتسقطعليهاماجميعتخلعحىبالقتلتهددهاتزلولم.الباقي

اًلعذروله.وزوجتهكورنثةملكغرواماابالهيعرفلافهو-."الرموزحللتقدنكونوجينئذ

ساغه."بنكانمنذرعايتهمافينشألانه:المغربيلهقال،العظيمةالاهوالمذءمنالجنىجودرا!دىوحين

فيما-فوجيءات!،طيبهبمعهتربطهاقىالدمقرابةيعيوهو-بالوعببة،جودروعمل.الواحغيرمناشباحانهم،تخفلاجودريا

امه.بانها-ب!دام!اماموقفحى،اًلسبعةالابوابلهوانفتحت،الموتيهبفلم

شيناليس،تفسم!ءفيفرويدعليهيستندالذياللاشعور.-عليهشددالذيالمغربيالىعادثم،روحبلاشبجانهاونسيفجبن

.بالانسانالمحيطةالموضوعيةالظروفمنيتكونوانما.الوعممنمكوناصورةرصىهـفيهيوانما،امكالمرأةانتطنلا"قائلاالتوصيةفي

اوديباحاطتاتيالظروفوحممماهماومليكهاكورنثةملكةكانتماذاًمرحبا:ةالمرةلهفالتانوما،جودرلعاد(!تغلطكانومرارها،امد

بالامومة-اللاواعي-احساسهعلىنحكمانلنافكيفنث!أتهفيفرامت،اخلعي،ملعونةياولدكانااين1من:أجابهات!،ولدييا

جوكاستهتجاءفقال.اللناسغرعليهايبقلمتى،شيءبعدشيئاوتخلع،تخادعه

جنسبيما.امهيشتهيلانغالباا،رءيقود،العقدةلهذهوالتضخم-..روحبلانسبحاوصادتاللباسفخلعت.ملعونةيااخلعبم

أ!لءاوبايعرفهااًندونامهعلى.دخللانه.لاوديبيحدثلمماوهذا4نظرب3ءباتأالحكمايةهذ.احداثيستلمهمانفرو!داشتطاعربما

.)17(المزعومةالعقدةبهتكوناندونعقدةعلىعثرنالما،الاحداتهذءقلياللاتاملنااوانتانجو.الجنسفي

عنفتعبر،اليونانيالمجتمعمأساةتصوراذناوديباسطورةاياممنذواسصةخطوا!البثريالمجتمعخطافقد.المزعومةباودي

بينسآلمختلفةاًلحياةومظاهراًلكونلهذامعقولتفسرالىحابخنهجودر،ايامالى-ابنتاهمعهتضطجعانحرامايكنلمحيث-لوط

فيالبعيدالانسانياًلمجتمعهذاًكانالذيوالنتفسر.جنباتهنحرمالدمراًبطةواصبحتالافرادبببنالجنسيةالعلاقاتتحددتحيث

اً(.اًليوم)8نعرفهالذيالفلسفيالمفهومبالتحديدليس،اليهحاجةوالاخ،وابرنتهوالاب،وابنهاكالاممابمينهافرادبينالعلاقةقيام

البعيطةالقوانينعلىالتعرف"التفشبر"بكلمةيقصدكانوانما.وشقيقته

معيشتهممقوماتلانتاجالقوانينمذ.يسخرونثم،اليويةلحياتهمجودرانفلوبةالمشىهذاعلىوببلةليلةالفحكايةمننقفونحن

وئميرها..واوقاتالمطرومواسمها،الزراعةاصوليعرفواكان..الماديةوور،قليلاًوحبمفيأمهبممانعةاثتملما،فرويدبعقدةمصاباكان

مصادفلآالا،اوديبقصةبهاانتهيتالتيالفرديةالساةتكنولمبان،صراحةاجابههذاانحتى.نصحه/بتمسالمغربيالىارتد

الايحاء،بهقصدالليالناجحالتراجيديالبناءالىاقربقدريةخداعهحاولتوان،لامهليست،المراةهذهبهانطالعهالتياًلصورة

بالتانيهنالرتكنولم.اًلحياة..المعرفةسنيلفييهونتئسءكلبانالاجتماعيالبنيانمنالنابعةوالمثلالقيمعنتعبربذلكوالحهـاية

اليونانية.*سطورةاستهدمتها(،اجنشةماساة"...اًلجديد

الجنسأمشاكلمنخلا،القديماليونانيالمجتمعان،ذلكمعنىهلراًينالما..نفساوديبلماساةالفرو!ديالاطارعنتخليناولو

وليدةهيالجنسلمشكرتالحقيقيةالبدايةكانتوانما...كلا؟البطولةازمةهي،كلهاوالماساة.الاطلافىعلىجنسيةعقدةالامرفي

وهلالياذة.العبودياًلنقام،اًلوقتذلكفي"لجديداـلابخنماعياًلنظاموعندصاةاـلعبوديةظلفياليونانيالمجتمععاناهاالتيالفرديه

مدعالذجمي،طروادءمبكابن"باورش"الشابحولؤلورباكماهاكان،القديمةالاسطورةمناوديبتراجيدياسوفوكلشىاًستوحى

الانسانية،اعرفةاوطفولة،الذهئيالقصوربكارئةتاموعيعلى

النهايةهذهانعلىيدل،الأساةلنهابةالمختلفةاًلالهةتأكيد)115فبمترسبلذلكالجماعيةالبطولةبين-ظاهربشكل-تحولالتي

بعد.فيما.الفتىسيمبرماالعبىالشرلاحدنىمنطقيةنخيجةتصنعانيمكنها،جدانالرةظروفاان،القديماًليونانيالاديبكاعنة

الأنهـانيةهللمحرذةيرمزهناواللغز)16(مهما..اًلبطولةلقبجدارةعنيشنحقاًلذيالمفنازاًلفردذلك

وفصتالاسطورةاح!داثانلو:لئرالات!ثرالنقطةمذء)17(.الماساةهاويةالىالفرديبنوامتياز.بطولتهقادته

تكئلملواي،اوريبامجوكاستهتكلوناتعدافيما،بح!ذافي!هلويخزوجاباهسيقتلبانهلهتنباتمنذاوديبمأساةمعاولنستعرض

بعدمنهابالزواجفازالشالملكةوبيناوديببينالامومةرابطةهناكهداولكن،ليقتلهرعاتهاحدالىابوهسلمهاودلبولدفلما.امه

المأسالاةأصبعتستطيع،للاسطورةالناقيةالعناعرلكانت..اللغزحل.كورنثةملكيوليوسالملكرعاةمنلراعواعطاه،عليهاشفقالراعي

هذا!عهـديدحاولمنالمجتهمعمذاافوادبينمنقاموان)18(عقيماكانلانهبهفؤج،الملكالى(الوليد)الثانيالراعيواخذ

ايفا.المغهومسيقتلباله،لملفىاوللوعرافتنباثم.شبحتىكابنهونشاء
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لذاًلها،مقصودةليست،عرضيةكمشكلةالجنسعنايضاعبركماامرأة،اروعمنبالزواجفوعدته،وجمالاقننة+لهذةاًعظمبانهااًفرروديبا

قصةفيرايناهكالذبم!،الاسطورةثنايافيمصادفةجاءتوانماالىافروديناوحت.واممنوناجاشقيق،منيدوسنوجة،هلينامن

زانية،بيتفيباكملهاالماساةعشناايضاهذءوفي"ودليلةشمشون"الآلهةاغرتهاالتيهلينالاخذ،اليونانبلادالىبالذهابباريس

فيوافا،الميكانيببة3تهاحرفيالجنسيةباللحظةنحسلمولكناهذهغسعلعلىولصممون،اليونانملوكيغضبعندئذ.معهبالرحيل

العميق.مدلولهاممنونأجاقيادةتحتويبحرونجيشاويعدونامرهمفيجمعون،الاهانة

بين.الحربوتستمر.ءوادءويدمرواهليناليستردوا،اًلعظيم

العبباوالمثلا(رفيعةالقيميقدمانفيايضا3القدالاسانودجح.مهاالا!رالثهرحوادتهوميروسلنايصفاعوامعشرةالفريقين

امرأةمعإوسفقصةوفي.المنسوذةالحنسةالعلاؤاتىناطارفىبة
...-اجلمنبلدينبين-الالياذةتروبركما-الصراعيموروهكذا

شابههالهذقيالننعمبرلصن!ر،امعلةالقدسطور"قم!ةلادالاخولبونابخيلملهلعزيزل!لةفودبالهموءويهم،امهتلمافيوسيقتل،الاوديةوفي.امرأة

.....*......هومروسابطالمنكلوكان)16(الخطيئةفيوقعتلانها،جسدما

شاجودبر)")لمتحهمافيفيلشعااذلعلاقةكمالحنعمعة5الجن!سىرنجياوعلاقاالعئماص!ور(والفراشالخيفةفيالبطليشاركهاجميلةاسيرةوبجاليهيذكر

م.........ربالسا،ملحمتهايبداهومروسانبل.الزوجيةمنزلالىويصحبها

للمح!توى.الفرعلىبمطإدةقاصوريراصاداقةكالانجلاقيةلحكالمسااىر"الاسطوالمعإلعحوهذااغتصابعنيحدئناثم،اًلانشادليإهمنهبهنواـلتوسلالشعرلربات

.اذ.ر..101.لا.ابوللونكاهنابنة

البصد.لوقتلكقي،للكولبيئةلهد.جتماعيوا

اد*

المجتمعاتملامحبينقوياشبهاورات،بعدفيماالعالمادابجاءتثمالتي،والتراجهبياتوا*حمالاساطرركافةفيالهامةوالملاحظة

بالفعلهناكانوالحقيقة.الحديثةوالمجتمعات،اًمقديمةالعبوديةالمجتمعاطوارمخننلففيوالمراةالرجلبينالعلافةقصةتروي

الفردية،الملكيةمرحلةدخولهبعدالبدائيالمجتمعبين،1دمرابطة"فاللقاءالمجتمعهلىاتقديممعتتطوركانتاًلعلافةمذ.ان،الان!ساني

الاقتصادية.المباراةعلىقائمةمجتمعاتمنتلاهماوبقيةبطنفيالانسمانقضاهاالتيو*نثىالذكربينالخاطفادسيع

رهـقه.يمسكماالا-احتياجاتهمقدمةفي-لايمنيه،الغابة
اًلقديم،إمالعااساطرفيالحديثالعالمآداىاكتشفتهكذا

بةو.العلاقةهذءعنالفنيالتعبرامكانيةالغهنيةقدراتهلهتبئولم
ماسيهافيهاصبتماسرعانجاهزةفوالب،ماللأحمهاته1حكا

اننولىاة،رب(،"سالومى"قصةمنيتحذواًيلداوسكارفنرى.وببإلىةلوسائلالجماعيةالملببةظلفيالجماعيالزواجمرحلةدلكوتلا

نثيد."منصنعواالثعراءمنو!ير.دراماتهلاحدىفئةخامةصلحتوان،الافرادبينكمشهـلةالجنسببةالملاقةتبرزفلم.الاتاج

ودليلة،شمث!ون.الجنسيال!ببحرارةتفضاشعار."الانشاداشكالبقيةفيوالنماءالخصبالىالمشتركةحاجانهمعنلننعبير

وليلةليلةالمفوهناك.العالمادبفيالمحيةالثخساتمناسجالناتلخص/اًلسحربةالطقوستوجام.الانسانيةاـلحياةومقومات

الجديد.المذهومهذا
وبي!ودإبورهمذولىمثلاعمالهمراخص!الادلاءكعاراكلدت..1

....ليفما،).2(السحريةالطقوسمنالقوليالجزءهيالاسطورةوكانت

وبرمارلضيه.ولنجلويىخى،الفرديةالمليةظلفيجبرهـةمرحلةالانسانيالمجتمعدخلان

الفصل:هذاتابه3فيبدأتمنذبمخيك!عالقاظلسؤالويبقىاتمدةوتجاربهالوافدةلخبراتهيتسعفنيكقالبالاسطو!ةمعهاخذ

الادابعنهاعبرتكم،-الحقيقيةالجنشبةاًلحريةبأنالقوليمكنهل.اًلجديدواؤمهمن

البداني؟المجتهعفيالاا!ن!وذجيةصورتهافيتوجدلابوالفنون.بنميوضعفيسفجاة-اصبحتالمرأةاانالو؟ضحومن

....نفهاالحر!ةلمعنىاتاريخيالطورمننشمدء،واوجوابتدريجيا.تلاشستقد،الرجلوبينبينهاالاولىالاقتصاديةالمساواةلان

كلمنالقاهرةاًلظروهـالمطيبةتهددهكاتالذيالاولفالانسانموجودةتكنلم،.لاعتباراتتخضعبينهماالجنسيةالعلاقةواصبحت

الذياًلخاطفالجنسيوالاتعال..حرانس!هانيمكنلا،جانبحدودهامنايضابالتدريجخرجتالعلاقةهذءانبل.قبلمن

ظروفهااققهااننيالحزيةعنالايعبرلاوالمراةالرجليبننجنمكانالا!لنين..بينوالتوافقالرغ!مجردعلىتمتمدكانتالتيالطبيعية

مظاهربعضعلىيسيطرانالانساناستطاعانوما.المريرةالشاقىتصد.فلمبكليهماالمحيطةالجديدةالظرولىاستحدثتهاح!دودالى

اك!رتنظيماالجماعيالزواجفكان،حرتهدائرةاتسعتحتىالطسعةاقبلتوانما،للزواجالشرعيةالخطوطهياـلمثمتركةوالميولالرغبة

..بطبعهالانسانكانولما.التخطيطهذالوضعالاؤتصاديةالمصلحة

مرةتقدلمالمعيثمببةرالمستظلياـاًللخعثةبرلكنهلكوفبمحريةالفلاقةذيالحنسيةتنفيلمااستطاعالهلو-جميعاهذهفان،وميولهرغباتهقتلعنعاجزا

للانتاجراًئعةحديدة.وسيلةتعرهـعلىانلعد..اخرىخطوةالانسانيثعهاان،ايضاالمجتععلاستطاع-الثرعيةالخطوطمنغفلةلى

يعبر.*نسانوراحالخ..والبغاءالزناتسمىجديدةبنودتحت

اًلخطولعصرفي5ذلكفيلعهدمجامعبرلجنسىابع!اجلكاجاء!لحرمعهاماأليهيلعجاحاصى...فنباينةوقوالبمختلفةاشكالفيوصاغها،الحديثة"زماتهعن

اًلجلايةبالضروراتمرتبطة،جميعهاالحرياتهذهولكن.البطوفي(،،مش!لة"الجنسمنجعتانهافي،جميعهاتشابهتوان

."قضية"و

طرحرلقتهالتفدملمجتمعاهيحطواننيخطولجدعلميةفكلبهالتقممكقالعلميبافيلمحيطةطلفيالتعبيرلقوالبفنيةكمضامينالجشىقضاياتش!لتوقد

*نسانية.زواياهاتعددتبطن،القديمةالمجتمعات

الحرية.طريقفيبذاتها،قائمةكمشكلةالجنسعنيعبرالبمائيلإشمانفنرى

اًلقديم،الانسانعندالجنسيةالحريةثكونلا،الممنىهذاضوءوعلىالميكانيكيةاللحظةعلىنعئرفلم(لألوطابنتي"ؤصةفيلأحظناكما

الحقيقية.للحربةالبداًئيالمظهركانتوانما،الحريةاشكالافضلهيالنفسيةلإزمةابعادعمقفياحسسناوان،لالجنسميةفميلألعلاقات

والاطار.والشكلالقالب،القديمةالاساطبرمنالمالمادباء(تخذهناومن.الفتلالبناجتاحتءالتي

واقعهمصهيممناستمدوهمافقد،الانسانيانوالجوهرالدلالهاما

المتجدد.اًلحي؟4()ص-اليونانيالادبتاريخ-خفاجةصقرمحمد.د)91(

الرقصبمصاحبحةتروىالتىالكلمماتعجموعانهاايا).2(لإ

شكري!ليدهللبحث.الحريةوالصكات
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:،،ء?"،لمي4""،ء!ةرر،،4،،،ههـ،،ور?4ثههـ،8""،هـرء!،ء"هـ+،،هـ،"،ء"!ي،مم،!ي،-ر8،،،،،،،مية

،:"قصللددلاا

"،*،،كهيكى"كهي،،**،،،،،8،ني1أ*،، م،

)*للجاالوالمعاطىابوكدبقلمقمر"

اددازكفلارائرةنصفالرأسحول/صءعاناللذ،يئالمقولمينالنراعين،الافقحافةعنقليلاترتفعا!مس،البدايةديشيءكلكان

4ب!تحبط!اببماهكانرائماجا!ايبد!الخشن!ثحعرءوكان.الحركةطنوالقوارب،ا!خراًلجانبالىالنهرلتعبرأعشاشهاتغادروالطيور

!بءه!راًء-"حول-اتفالذكياًلسميكالمنظارخلفعيناهتخضفيبينما-الن!رصفحةعلىتتوزعالسناقعلىاًلمثمرفينتحملالتبمالعديدة

ثابتابرفاعى!ماالمياهتدفعقدمهكانتاًلخلفوفي،المياهمنعي!نيهاًلنهرصفحةتفربوالمجاذيفبمرافقتهالمكلف"لسناحقاربكليبتابع

ادعرآ،تهزرهمدى5وكان،الاماماًلىويدفعهكلهالجسدحركاتينظماًلنهرمياهفيطريقها.تشقالتياًلاذرعبأصواتيختلطهادىءايقاعفي

ب(دأصةىتننهي.نكادلاتموجاتصوتفياًلنهـرصفحةفوقتباعايظهرفيالنهرصفحةتحيلالشمسواضواًء،البدايةقوةفبمابضربات

إ..إبهتلحقحننىالسباحعنتشخلفتكادولا"شقطر)قهاسوداء!ؤوسوقهاةتبرزلامعةمرآةالىاًلمبكرةالساء"تلك

اهـىامامهتمةداك،رمياهفأبحرالامامالىلحظةرظرءالسباحوءدجديداصباحااللحظاتتلكفيتستقبلكانتالتيالقاهرةمديرضةاًلى

المي!اه!وقيدأسه"حركةخلالتخطفانعيئاهكانتبينمانهايةلاما!.،591عاممارسنسهرمن

امتدادعلىبحدانهت!رووهي-والسنطاًلكافورلاشجارشاحبة!ورة!طةيستقهرز!يكادلاخطاا)!لىبعرضتصنعالسباحينر؟وسكانت

الاطرالى،راء"بئالم!والقمحاًلبرسيمحقولخلفهاوتحجبالشاطىءالاجزاءلاتبلثثمالاخرىالاجزاءطتظخرأجزائهبعضائقدمخطاواحدة

حلوانلخطشاحبةصورةراسهفيترتسمكانتالنهرفيمكانهومنانبعدهالا/لمبثثمؤلهلمةللحظاتالخطفيستويتتقدمانالمتخلفة

سعةفييقطعهوالقطارالمحقولهذهقلبفييرمتدوهوال!د/بيواحداخطاالسباقمنالاولىالساعاتظوالظلولكنه،اخرىمرةيلتوي

وبمبونهم،لمته،بلة1مقاعدهمعلىالركابعثصراتيجلسداخلهوفيفائقة..يتعرجاو)شتقيمخصانهسوىبعيدمناًليهلناظر1!يشعر

ا،-داالمسرطةالحقولومناظرالصياحصعفبينالقلقةنظرا"نهات!وزعتدفعالر؟وسهذهاحدىبدأتحينتمامايتقطعالخيطهذاوبدا

منالمسافةرمط!ونان!الركابهؤ!ءيددرانيمهـنكيف.الوداءالىبرقيةمانتحينعلىفنقاربانرأسانادهدعلىيتبعهاالامأماًلىبقوة

مئاتاًلم!ماقة!ذهفطعنفسههوفذةبطريقةالقاءـرةالىحلوانصغيرقاربراسكلوخلف،متباعدةمسافاتعلىتوزعالر؟وس

بهيتداتمبغيصوور،1يرضعريكنولم..الطريقةبهذهالمراتالمدولةصغهرعلماًلقاربذيلوفيالراستبعا،لحركةيبطىءاويرسرع

زوعايحدانويحاولالركابوجوهفيبالتطلعمنهيشخلصانفيحاولالمتناثرةالخظاجزاءبين!رعة.ت!نقلالدولييناًلمحكمبهبننحملا!؟!

منكرنفا!"،مجموعفيتكونالهتيالوجوههذهمنتعاهدةفياتعةامنالبش،ريةالقواربكانتالوؤتذاتوفي.ادسباحاليهايئتعياكي

وارزءببضوص"،ببوالتبرةاىواوالابتهاجوالمرضوالصحةوالقبحالجمالا(لاحظاتتلكالدولميالنيلسبافىءنملاحظاتهاكهـونالنهرمفحةفوق

بيضماالكرزفالهذاعلىقيفرجانحينذاكالوحيدةمسلم!تهكانت..بأولاًولاالسباقاخبارلتقدماًلانبدوكالاتالفولىعلىتهلمقفهااًقي

فيحهقردكلكان،الاطلاقعلا!بهمكترتغيريبداًلكرنفالعداًكانالقاربمنهفدناءالمبصفحةعنالمقدمةفيكاناًلذيالرأسوارتفع

العوارمهذهيرهعاذبميااهووحدهوالقطار،بداتهؤائمكعالميبدو..السباحوسأل،المرافق

تتلاشىحتىاًلخظنهايةفييقفالقطارولايكاد،صباحكلاًلمتباعدةأده!اًلسمباقؤمكانيأين-

هؤ!ءكاناربرم-انهو!كر،الكلبرة"هـينةشوارعفيلم1العوهذه.المقدمةفيس

ؤ-ميع...واحدةبطريقةفقطالصباحهذايفكرونجميعاالناس؟اًلسباقطريقفينحنوأين-

ياجرىواذا،السباقانباءالرئيسيةعنأوينهافيتحملالصحفهـنالمسافةنصفؤطعناتقريبا،ؤليلمندالمعاديتجاوزنااًننا-

اًحتم!!توءنالسباقعنلبميكونانهريبفلاراكبينبينحديث.القاهرةاًلىحلوان

هذاانتباهيجذبكيفالمرةهذهسيعرف،للمتسابقين؟لنسبةالفوز.دائماالمقدمةفيساظلحسعن-

لحظةفي.ظ.!ة!ه!المنفصلةالعوالمهذءيجعلوكيفاًلصامتاًلرنفالالمعدلفوقيبسرعة.نسبحانكاًلاح!ولكنن..ذلكارجو-

!-ذهؤءهااككتتحظقتلكنادرةلحظةستكونكمحقيقة...نادرةالمعكلحىهذاعلىتحافظالاواخشىالسباقمنالمرحلةلهذهاًلمطلوب

النيلسباقفيالاولالفائزهويكونان..بةلهبالمنسبةالمعجزةحينالفاصل"ا!خيرةللمرحلةقواكتدخرن1وا!فضل..النهاية

/قطعسوف...حظغريبةاشياءتحدتسولىساعتها...الموني..التيارضدوتسبجالجزيرةحولتمور

ءلومهما!ءهـثيناييقطعوسوف،البليعلنالعادكيالبرنامجالمذيع..طديةغيرقوةيمنحنياًلتقدمان-

اكإن.!كفوؤ(دالفمالىطريقهافياللقمةوتبطي،النبالىليصغيا.سرغكمنءتهدىانالافضل..المهمهوالئهايةفيالتقهم-

منالقر)جمةالجماعاتكلبينحديثايمجرىويتغير،المثاجرةعن...المرةهذءاوامركعصيتلواود-

لتثإالسهحريةاللحظةتلكفيالاولالف!ائزيصبحوهكذا،الراديو.يوامريتطيعانوعليكمدربكانني-

صاحوفي.القمروضوء،والهواءكالشمسالناسكلحبةفيعاما.المياهببرودةاًشعر،بدأتفقددافىءبشرابالاننيقمرلواضل-

اًلميومعصرفيتنشرسوفبللاصورتهالصحفتنشرالتالمياليوماًلشرابوؤتبعديرلأتلم..البرتقالعصيرمنزجاجةهذهخذ-

صورتهفوقالعيون"ل!يينتلتقيولحظتها،...المساءصحففي...اًلدافىء

الدراسة،فيزم!ؤه،لهمحصرلااناسالصورةعلىوسيتعرف**

اصحاب،تلمجمذوهومنهاحجرةسكنالتيالدوراصحاباًساتذتهيتحولورأسه،بذراعيهالرجراجالباردطريقهيثقالسباحوءاد

احبهن،اللا.ؤيالجيراًنوبنات،حاجاتهمنهايشريكانالتيالدكاكينحركاتلو!تظهرتكادلاسوداءنقطةالىاللامعةالمياهصفحةفوق
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دالذكي...الوراءفيدائمايكمنالذيالمج!لبئلكاًلاحساسيعاودهلامشاعرقلوب!مفيتثررالتيالمورةعلىهؤلاءجمبعسيتعرف

منافسه!هوالمجهولهذاان...الامامالىهافلةبقوةيئدفعانيمكنهـل!ميقالوسوفمجهولةكئيرةعيونلمجمهاتحدقوسوف،لمهاحصر

وبلا...المجهوللهذاابدافرصةيزكالاعليهوان...الحقيقيغامضةبسعادةويحسيعرفهانابدا-بهلمدورهيهـونولنيعرفهكتر

الرابايلمحانوامكنه...واخرىلحظةبينتزدادسعتهكانتشعور...النهرمياهو!!ملبه!كيا!!ءاتنعتمجهـولة

فيطائرهئاك!نققدذلكومعبديعنظامفيالنهرتعبرالطيورمن-...نتينااكلاناريد-

تهنطاًنتستطيعانهايفكروراحعينيهعنالطيو!وعابت...المقدمة...الدجاجنترانحمنوجبةلكمعدانا-

ثماولايهبطالمقدمةطائروان...اًلتعببهايحلحينمكانايميفينجالسبا!دي"كانيأرن-

حىالسرعةبهذهاًلوقتطواليسبحاًنعليهان.الطيوربعده.توالى...المفدمةدينزاللاانت-

المياءهذهوسطدائماوحيدايبقيخى...المقرمةفيدائمايظل..)؟مني!في"رباحدبدأهل-

يبقىانواحدةصورةغررلهليسالجميععلىاًلفوزان...المتراميةالنهر...بعرضمستواكفييسبحيونانيسباحهـضاإك./هملاهذا-

سيبقىبأنهالاحساسهذاللحظاتويضايقه...دائماوحيدافيلكسيتيحوهذا...المروفمعدلكمنبأفلالانتسنحانك

...السناقانناءانتظادفيالمذياعبجوارتجلسامهويبصر...وحده.!.درقةخطتيتفذلانكمسرورانا...الفوزنحفقانالنهاية

عليهتخا!تزاًللاانها...البيتتتركانعلىتساعد!الاصحتهامنجزءاالطصامألببي....اولااكلدعني...حسن؟خطتك-

السباقعنانباءواخرىساعةبنىيقممالمذياعكانربما...الغرقمن...ابدايتقدمنياصرااتركفىاتناولهانبهدولكني؟خطنك

يكفانالصغ!اخاهوتأمر...سعادهفيالانتبتسمانهاشكلاإ!.الحماسهذامناًلاعلييكاخافلاانا-

آيةالاتتقرالعلها...السيالىانياءجي!داتسمعحىالضجةعنكانتكبرتانوبعد،البردمنطفلواناعلي.نخافكاتامي-

منعليهتخافدائماكانت،الحاسدينعيونمنيحفظهحتىالكرسيإ.اليومهناكنتلماالحماسهذاولولا،الغرقمنعلبم.نخاف

مئاتالىحاجةفياًنهاللحظاتهذءفييحسولكنه،اًلناس.يمون**

وحيدايبقىان-!يدلا...السباقمقدمةفيوهولتراهالعيونذداعيهحركاتكانت،الرجراجالباردطررمهيشقالسمناحوعاد

مدخلفيتئتظركيرةجماهرانشكلا...اللانهائمة.المياءهذءبينيرتفعالماءرذاذكان،حاداايقاعاالمرة!ذه!دميهحركاتمعتؤلف

بالافشاطناهيمتليءنهرفييسبحانرائعايكونسوف...اًلقاهرةتلاحقهالنىاًلدوائرهذهكلغارماالخلفا!ىيسفطئمقوةفيحوله

يظللكييبذلهاالتيبالجهوديشعرونسوفانهم...المشاهدين...!دائما

اذاتد!جميلاالتيالمنبيلةالاعشابهذءمنافضلان!م...المقممةفيي!رولمعينيهامامنضاءلقدالنهركان،لتىءفييفر،ءدولم

هذاعلىيحاف!انعليه...!سمكةاورجلامامهايسبحالذيكان،اليونانيباحادوبينبينهتفصلاليالمسافةهذهلىوىمنهيبحر

...مددبهويسال...اولااًلمدينةيصللكيالسرعةمنالمعدلمكانهليحددرأسهرمعكلمافشيئاشيئاتتضاعلالمسافةهذهيبصركان

؟القاهرةمننحناين-عرض!صبحلاخىالاخرالشاطىءجهةبميل./شبحكانالن!رعرة!من

السباقفيمكانياين-وضوحااكترالاخرالشاطىءاشجطرلهوبدتمنادسهصالحفياًلنهر

....تقريياساعةنصفوبينهابيننا...تقشبالقاهرة-ويلمح..ا"رةمنخالكطريقامامهاك!ربد!الذبم!الوقتنفسفي

تقريباءمترخمسمائةعلىنزيدسناحاقربوبينبينكاًلمسامة-النهريظلانهو.واحدةصولىةغيرلهليسالفوفيانخاطرهفي

...المدينةادخلانقبلالوقتبعضظهريعلىاسنحسوف-0..المقدمةفيوصرهانهمعناهفهذااحدكلمنخالهكذااًمامه

فيجولهلأهمبعدهاتستعدفقطساعةثدثلمدةذلكتستطيعسرأسهفيتبرزاخرىصورةانغ!...المغايةسهلاالا"رلهويدا

السباقي.النهرهذامنمانقطةكلالخلفمنيبرزسباحصورة...فحأة

**دلكداًئمايسنقانعليهانهائلةبقوةالامامالىتمعوواًلعريض

منكبحرةمحينيهامامتبدوالسماءكانت...النهرينصريعدولماًحساسهويشتد،لحظةايوفيالوداًءمنمجاةرررزقدالذبممالماًلمجهـول

بالراًحةويشعر...الضوءيبهرهالاحتىقليلااجفانهويسبلالضوءفيعليهيتقدمقدوالذيداًنماالوراءدبم/*هنالديالمجهولبهذا

طويلةساعاتالطريقةبهدهيسنحانطوقهفي.برمد.الىتتسللالرذادفيزداًدوقدميهدراعيهالىالاحساسهذاورنجحول،لحظةأية

حئ-الطريقةبهذءيسبحانمتفنهكانت.بالتعبيشعراندون.ويصيح،دائماتلاحقهالتيالدوائرحلقاتوتتسعالخلفالىالتسالمحط

طفلاعاداذهظلألهايشعرطويدلةساعات-سباقفيمشتركايكونلا..!بزورقهمنهيقتربانجاهدا،رحاولوهوالمشرف

منتعبتقدامهلعل..صغ!وهوامهتفعلكانتكماالموجاتتهدهدهالمسافةان...الجنونبهذاطاقتك"نبددلانداعيلالكقلت-

النومحجرةفيفراشهاالىانتقلتولعلها.اًلمذياعبجوارالجلوس.ننسلا..مترثلاثمائةعلىالانتز،ببعدكسباحاووبينبينك

تعلممنذفراشها..منبوضوحالانباءلتسمعالصوتمفتاحورفعت...!النهايةفيالتيارضدتسبحسوفانك

الشعورهذاويزدادالتانجبةامهاصنحقدالنهرانيشعروهواًلسباحة...المعدلهذاعلىسأحافظ-

...ناعمةرجراجةلينةتحتهبالمياهويشعرظهرهعلىيسبححينحدة...المعدلهذامنبأفلالنصرتحققانيمكنك-

كب!ةانهافراشهاعلىمتمدتوهيتنامانيمكنامهانويتذكر...سرعننمنقليلا-سأهدىء

تريدفهي...المرةهذهتنامانالمستحيلمنولكن...و...اًلسن**

صوتويسمع...الصوتعرتفعوالمذياء..ولدمااًخبارتسمعانصاباامامهيمدالنهروأبصر..قليلااقلبسرعةيسبجوعاد

صاخنةموسيقىعنهوتصدر...قبلئيعناكريرتفعالمذياعاشعةعليهاتنعكسصغرةامواجافوفهتصنعاًلخفيفةمارسورياح

هذ.ظليميزانوامكنه،وصخباحمةالموسيقىوتزداد،عنيفةمنخالطريق...رجراجزجاجيكطريقاًلنهرسطحفيبدوالنسمس

تغني...لهتغئيامهاناليهوخيل...واضحةاصواتاالموسيقىفمعنا..المطريقهذامقدمة...ارقممةفييكونوان...المارة

..وقوةشباباممتلئاكان،الموسيقىمعلهغ!الفوزوبينبينهيفصلشيءلا..الفوزسوىامامهيعدلماًنه

تغنيامهتكنلم...الغناءخلالبوضوحيتردداسمهويسمعانه...فقطالنهروبينبينهيصبحاًلصراعاناللانهائيةالمياههذه

احداسمه-شلفاًلتيالاغنيةيرددضخمكورسمعهاكان...وحدهافيويلمج...صديقاعزيصبجيقهرهوحين...اًلوحيدمنافسه

انويشعر،امهصوتخلالهويختفيالكورسغناءويشتدمقاطعهاوانهلاحدصديقااوعدوايكونانيمكنلاالنهران.للحظةخاطره

الغناءويمتد،الاغنيةنفسترددشارعهمفيالراديواجهزةجميعوفحأة،الصافيةامواًجهبينغرفىاواًلجائزةناللوابدابهيحسلن
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ؤدرةولاالسنكبرةانها،لرادووالىاتستمعوهينامتقدبدلااًمهوجهييصريعدولم،المهرجاناتاماميحد!كماالشوارعجمحفي

طياز4،بينالنوميخفيعادةوالفراش،شءالىطويلاالاباهعلىلهاعبراذنيهالىوتصلوضوحاالاكنيةوتزدادصوتهايسمعولا،امه

اًولوسيكون،السريرنفسعلىجوارهاالىيتمدداًنعاد.نهمنكان.بقاربهمنهيدنووهومدربهصوتويسمعضخمةكثيفةاًلمياه

اسبوعاالسر،رهذافوقيرورانالبيتالىيعودحينيفعلهشيء...بذراعكلهملوح..0تحييكاًلجماهرس

،/فلكانكمابرالنوميتظا!وفسوفتوقظهاناًمهتحاولوحن،كاملافوقهتلمعبالش!ممدهونمفولذراعاًلنهرقلبمنويرتفع

كانتالذيالشيءنفيامهمعهنفعلسوفذاكواد،طفلوهو.الماءفطراًت

وذراعيهكتفيهتدلك،جسدهندلكانتحاولسوف،طفلوهوتفملهانيرضعركان،الشاطىءجهةمنحرفاصدرهعلىالسباحةويعاود

تىتدليكهافيهيل*ستمر.نناومهفيويستمر.هوفخذيهالىتنزلثمومئاتاًلالىجلمئاتفجأةلهنبتتانبعدبافيالهيتحرككلهالنساطىء

ذراعيهفيتقربصالىاًلتدليكت!ولالمنومفياستمرارهضايقهااذاسوىفيهايميزلااغنيةمقاطعضمناسمهيرددالتساطىءكان.الاذرع

القرةى،وتكرر...حقاتقرصهامهاناليهويخيل...وكتفيه،الوجوءمئاتواحدةلحظةفيعنهاتعبرجارفةفرحة...الفرحة

التياليمنىذراًغه،عضلاتبعضيهاجمتقلصاانالجائزمنانهويرفكروكانت،اًلحناجرمئاتال!واءفيوتثيتها،اًلايديمئاتبهاو.نلوح

ذراعهمريحاوحدهااليسرىبذراًعهفيسبح.القرصفيهاتركزكماالمئدقعةاًلاقدامتحتتتقصفالشاطىءعلىالجافةالاعثاب

كان.المنيلقصركوبرىمنيقنترباللحطةتلكفيكان.المتصلنةويتلاشى.والمعاطفوالجلاليبالستراتمئاتيرتديكلهاًلشاطىءكان

وتبمراًلجماهر،المنصراقواسمنكقوسيبدوبالجماهرالمكللالكوبرىمرتديابجوارهيسمبحفالشاطىء،وحيدبانهالشعورذلكاعماقهفي

لتحيتها،مرقوعةكألهاالماءسطجمنقليلامرتفعةالمتصلبةالسباحذراًعمنهويتسللكلهيئتظمهوحيدانفعالعنمعبراالمنوعةالعديدةازياء.

الكوبرىاًناهـاحالىويخيلمدويةهتافاتالكوبرىعنوتنبعثبمافيمسهماوقدميهذراًعيهاًلىالسباحالىالاصواتوعبرالميا.عبر

ذداعهرجدالكوبرىمنيقتربوحين...كبيرةسرعةفينحوهيندفعاًلتيالسحريةاللصةتلكابوابعلىانهويشعر،السحريشبه

المياهصفحةبهايضربيعودويسر،مرونةفيللجماهرتلوحالمتصلبةوبينهابينهان0المقمروضوءوالهواءكالشمسعاماشيئابعدهايصبح

وحين،الراقصالايقاعذلك،ؤلمميهيديهحركاتالىويعودبقوةكمامجراءفييمتدالنيالنهرهذايقهران،الجزيرةحوليدوران

تحتهرسبجكانالذيالنصرقولىيصدالنيلقصركوبرىيتجاوزوببنبينهقائماًلصراعبئنالاحساليويعاوده،اًلسنينالافمنذكان

..للنبلالغربيالشاطىءفوقيهتبشريشريطالىاخرىمرةيتحول...بعيدةجداصيمحتالسباحينبقيةوبينبينهالمسافة،النهر

كلان...المجافةالاعشاباقدامهتحتوتتقصفويلوجيهتفشريطانهويشعر،واقعهحقيقةاصيحفوزه!نوحدهلهيهتفاًثساطىء

الذيالشريطهذامنبنصيبهالشاطىءالىيدفعالمدينةفيلثارعماالىتمداًننىالمياءهذهغرالحقيقةهذهوبينبينهيفصليعدلم

السباقمتابعةلمترهق!الذين...اًلطريقةب"هابداينتهيانيمكنلايست!لابراًيتركهلن..الحقيقيمنافسههوالنهر..لانهاية

البشريالشريطهذامقدورفيليظلدائماالاخرونيقبلبينماينصرفونسيس!بح.قوىمنالنهرلدىكل.مايستغلكيفهوسيعرلى،طافته

يجدداًنه...يغترلابحماسيلوحوانمسضمرةدهشةفيينظراًنالذيالتيارمعليندفعاًلنهرمنتصفقرب...الشاطىءعنبعيدا

ويصنحالجزيرةحوليدوروحين.مجهودباقلالنهروسطفييشتد

اقلليواجهالشساطىءبجواريسمبحاًنيستطيعالتيارمواجهةفي

عنتنعدهسوفالنهرمئتصففياًلسباحةان.ممكنةمقاومة

الامامالىيشد.كائهيشعراًلذيالبثربميالشريطهذاعن.الشاطىء

حديثا:صلراً!راعهداًفيفورءانالوقتذاتفييدركولكنهمنظورةغربقوى

قلبفيالمندفعالتياراكمريملكهاقوة.اًخرنوعمنقوةالىيحتاج

الىبعنفاًلتياديدفعهميتطائرجثةاللحظةنفسفيواًبعر،النهر

!...اًلامام

الشاطىءيحيىوهوالنهرمنتصفالىقليلامنحرفاالسباحويندفع

وو،بئعنكلشبرفيالشاطىءيرلمحقينبعثالذيبينلحظةواخرى،والفناف
الهتافيفترانيتوقعكان.عنهفيهايبتعدالتيالمسافةمضيقابه

خلفهيسنحاًلشاطىءكانىنماالحدةبنفساستمرولكنهينقطعاو

يوسكخلفهيسبحالشاطىءبانشعودءكان،النهرمنتصفمنمقتربا

استقلتقدكثيرةجماهرانلحظاتبعدويدركواقعةحقيقةيصبحان

اور!ة!اعرةجديدديواننفسيرتديمائماشاطناجوارهالىنصنعوراحتعديدةزوارد

العيونبمناتويشعر،الوحيدالانفعالنفسعنويعبرالمنوعةالازياء

النهرقلبفيالم!كاتهذ.وتتحولوقمميهذراعيهحركاتتتأملوهي

كأنهيحسكان،وسرعةرقةفيالماءتمس.وجهساحرةلمساتالى

!قأنفلوىالذيالانفعالمذاعنبمورهاتعبررقصات.جسدهبحركات-سدي

السص.يشبهبماجسدهفيقطعةكليمس

ت*

يقتربكان،تلكرقصتهتنتهيانقبلمضىالوقتمنكميرريلا

ويبدا،اتساعهاقصىالىالنهريصلحيثالنيلقصركوبرىمن

بيروت-الادابدارلؤلفهالتيالقواربوتندأ،النهروسطقليلايتخلخلالعائماًلشاطىء

ودونمامبعثهيتبينلمبالارتياحشعورويفاجئه،الشاطىءجهةتجنح

تحته،تترجرجاللينةبلمياهيشعروعاد،ظهرههلىيسبحعادتفكر

ضو؟ءكان،متوهجاقوياالشمسقرصفيهايسبحالضوءوبحيرة

ناويفكر،عينيهيقمضانقيوشكالمائيمنظار.علىؤويايبعكس

بم1



بهذايرضيقبدأ..المحاولةبهذءيهتمولم.الفورعلىاًلشريطاًلأفيملكلانهلحنلةإ"افياذسامهزتمبولنكالجمسسدالمةاخلابراه

هذااـنوفكشر.كهذهلحنرةفييخنمزقانامكنالذجم!الشريطدائماتفيىانيسجبووتهدانهواما..دا!مأإغبرهاأءباالاورام

المةقدم.السباحا-مفيهاخرنشي!دايصنعانيمكننفسهالشريطإقودها!دبم!!ووار4رك!ش!"الذيهوألهر.ف،رالشري!-ووذاقوةؤ!بما

وحدهـاامه..اًلصراحهذا.ءنيكفواانالناسهولاءفي!ببعلووود!ةاكيكونحينالأ.،!هـابدالا8الىس./برإهذااناًلىت،رصولإقهطروكما

فيكانولوحىاوحدهاسمهتحملاغنمةلهتغنيستظلالت!ه!هيالنهرويبصر...إ!يئكلبلأرولل...أقد""أ!!)-ءبءد،ل..دطل

ولغ.ف،وراً.سباحايصبحانقبلدائماتحنهكانت..السباقنهاية"!يراءىالى:هسكلدى،علىطوإلم!4عباماما!لمحظة./نك!ييى!

لماذا...تلاحقهاًلتيالضجةبهذءيضيقاصبحكم.حبهعنابدا.نكفةصالاخا(رحلةتدهو/:داةادجزير!ءلمه/ض!يا!سيا"بابه،وررى

تحققتاًمنييةاناليهوإخيلو..و...هموء؟فييسبحيتركونهلاالجزيرةنهايةعندنفسهاجمردسرءضهمن./زيرساذفيو/ةكر،الفاصلة

..بةفشسيئاشيئاالشاطي،عنتبعدالهتافاتكانت..فجأةاللحطةنفسؤ!"وبرواجايضهـإداءواجهصولهاربورانالا!:قىولا

ين!!رمنطقةفيالجزيرةصوليدوربدأانه،يركراسه)يرفعوحين!الفوز

المنطقةهدهفيينصريعدولمالمسر.ويتعأرفجاةالشاطيءفيهاورجلىينالامامالىءت.سودتبنبذرافيايىاهء*لمة-"يهسبوراح

منووتننعثاًلنهرفيسيقانهاتغرقحائلةقديمةاعشابسوىعل!صإحيول!".دس،ة".إضاعفاًن"ءاولاالشلمةطالىمتدودتيهن

المجداف،ضرباتميهتبررثقيلصمتالمكانويعمر..غريبةروائحا!ىتتحولاك،رأهوروآأن.وتضخم،نفجأةلانثقلرن4ذراءبزبر،نالفور

يتحدثاـنفيرغبةاًدلىنفسهفييجدولا،هادئةرتيبةالمرافق...غريبةبر)ئحةاًنفهبرملأ!زجتقيلزبرت

لم..صمتفيلهيقدمهالذيالطعاميتناولفقط..مدربهالىاللحطةذأتووي،بهيسبجكانالذيالمعدلبنف!يىبحومحاد

كلدربسهيتطىولم.السياقفيمكانهعن.يستفسرانعلىيجر؟-.دانماالوراءوىيعمنالذيالمج!ولمنالشوفداخلهفيانفجر

الشاطيء؟..مناًلمنصدرالجزءهذاينتهيمتىشيء..عنبالحدإت...المرافقالممربو/"صأل

وامضى!الصحراءفيضلرحالة"منصبيوهوقرأهاقصةوي!تذكر..1السباقفيمكانيايرن-+

روبةكازت!اخرعنشبرديهايفترقلاارضفيوحدهيسيرايامعدةءتذ!ر"!ة!علىى!زيردالضلمفكيل!"احا،لوبينبضكاًلمساؤة؟-

معيخت!فيماسرعانغامضااملالفسهفيتبعثالسماءفيالطيور.)4م!دلاوصأ!ى؟للأآه،وصلىاقدساعات

منالمنحدرالجزءهذاينتهيمتى.00(،عينيهعنطائراًخرغياب...بالجوعاشمر-

اًلىوصلى"الجفىءكهذامنحدراكلهءالشافيكانلوأالشاطيء...التفاحات،ذهحف-

!.المنطقةهذه**

الاصواتاكثريربرزاًاثقيلوالم!ت...انفهتملأالغريبةالروائحكلتغبرا...إءدوؤ."الىاحي،1يرت."سبكانالذي051المطهمردأ

ابالاتواصوات...اًلصغيرةالاسماكتلتقططيوراصوات...خفوتايرعرؤ!لمنا)ضصرأن"ور"كر..ى!ةلىبزراداياهار*ثأؤةشعورهبدأكما

في،-صايرفوصالض!المياهواصوات..عابرهواءخفقةبهافعبثحينجمي!،لي-(رأوأ!لررى..ار"زجا!زيرت!ذاؤكهلملأطوليير:حكبف

ث--بوالهالطيوراصواتتختفيفشيئاوشيئا..4وقدمببذراعيه.؟.!يرتالىذةحولهابار،نيضعرون

ويستكدير،الجزإرةحولدورتهليتماًلشاطيءصيستلمصببناياهواانيرمكنلاا!ذيوحسهـهوافيسيا)ثس.إ،-انرأسهميويخطر

اًاثسيرلأ-نفسسىوايواجه..ضيقمجرىفيالتيارببواجهاسمباحارومه...صلبهارف!فوقيرمةرانه..زفي،!لوءاكالرلياناابر!لميئهمر

والجلاليب،كانالشر.إط!والمعاطفالستراتالشذاطيءبمئاتيرغطيالذياًقيسيما-الاهةرانلو،جدثكانء،ذاابدا/!كرلااحرراانصلمبةارض

و!انالمتقاربرينالن!رشاطئييغطيكان..كتافةاًكثراءمبحقدؤكميرء!بلاالى".هلمظ..اكا!ءهأىالزبرء3كتارليء،أرهءا،ركأر،ذهنةن

علىالمطلةالب!يوتنوافذلميغطيوإرتفعالشارعمنجزءاليغطييت!سعاًنعلىير"سوحدهالانسان..اهواءا!/!تتمبلاوالطهور..اًلنهر

بجوارالراقدةاًلعواماتنوافذمنليطلاكثرمئهويقتربونثرفاتهاالن،ر..الاننامتفدبدلاامه...الهواءولمحيالى:ءرفياأ"رد،!!إ.شه!يما

ليت!سصبالشاطيءجهةالسباحويئحرف..ثرفاتهاومنءالشافي...اتالاوؤكلشابهزضأك،ردي...الظهـيرةوب:ا"ون.إتا*راجميع

وضوحفبمإبصساًنورمكنه..ال!هرتنتصففياتيارأمقاوءكأالممت--سالشر!!فيواحساي.إمىتطهع./نجامأناحدبر"تطيمولا

معهولةصغيرةطفلة...اًلهواماتثرفاتفيتتزاحماكبالوجوهبيتهالىإذهبان..اصدبه/ءصعراًنرون.وهضيانالنتماطيءعلى

بنصف!تفععجوزرجل..الوردمنبباقاتتقدفهامهاثراعيعلىيستظبعلاوحدهانه...ات-اطيءاطاىإءاماندورهوليهة..وت،م

مقمولالىمشدودااًلاسفلتصقهبقيبينماليشاهدهالاعلىجسدهءنمخثلمفانه..ير/بىهلاد)مماذأك/فءيرهلاول!"..ارهـاذلك

مؤراًر"6انهـ"ا.تركواإبدوواخرون..كاملةبملابسرجال...العجلاتذيحه!..الجميعكلنليكألمفونمكانكلفيإلابطال..الناسهولاءكل

س!داءوخادمة..اًلبيتبثيابنساء..يصفقنمتيات..!فجاة.تمربالىجتالمياهوبأن..يجفريقهبانويرتءعر..يريد،نفيما

..طويحلةزغرودةوتطلقالعواًماتاحدىفياًلمطبخنافذةمنتطل...تبرداطرافهوبان..الجفافهذاتيللانءنتعجزفمهالى

ثقيلةمادةاًلىوتتحولكثافةتزدادالزيتيةالمياهانالسباحويشعرذراعاهتزاللا..باردةاطرافهوتظل..الشايمنبراداويشرب

...اًلذائباًلش!لم.خلالالوجو.جميعوتبدوكالشحم.."كريهةبهاتنطويرلمةساعاتبميجانقدرتهفياًنيعرفاًنه...متضمخنان

في!اإقضياً)ـئيلعلىبعوامةيحلمكان..ونائيةوباهتةمتشابهةوإدفنلهيةنهالاكطربربئامامهيمضدالن!..المضخمتينالذرافي

عواماتيملكونكسسوناناسعناك00اًلجائزةربحلوحياته(بقيةانبرمكنهالطريقةبهذه..مقلوبكقاربوإسمبجالمي!اهفيوجه"

سخيفحلممنلهيااًلذائبالشحمهذافييسبحوااندونكثيرةرأسهبعد!ايدفنخاطفةلحظاتفيالاالنهريبصراندوناكثريتقدم

لو؟..الشحممناكداساتحملاناًنهما..تثقلانذراعاء...رأسهؤعيرانيرإبلادالمناءتملؤهالممتدالنهرصورة...جديدمن

مياه؟هائلةبسرعةيسبحاًنلامكنهالشحمهذامنذراعاهصنخلصتالنهاإةسوىامامهوجصرأنحينداكالجزيرةحولوريدحيناًلا

لايشمعرونالعواماتفيالناس.تبرد.كلهااطرافهتتجمد.انوتوشكتبردمعدلهمنراكثرسبحاحدهمانلو..الصراعونهايرةالسبافينهابربئ..

..ويصفقوناًلعواًمةشرفاتمنيطلوناز،م!..باردةالمياهبأنابول/ولكنهالسباقفيمكانهءناررؤاليرماورانويفكر..!اًد-اقلكسب

ابتصانهفيعرفيكفالتصفيقان..تصفيقهمفقطبمعاصبحمصدلهءتباكترالانيسبحاحم!ماًنعرؤطلوماذا،يفعلل!

وحينالسباقتوقطيمهـضجةانقبلنلالمينكانواربماالعوامةعنقليلاالم!رفة.!ذهمنليحيرولن،سرءإ"منيرفىيردانادهـاؤلمرتهفيليس

ا!ضر،كللاص!لوالسباقمنمكانهيعرفانبمقدوره.اًببسغير

-97الصفحةعلىاقتمة-يتمزقفوفاخرسباحتقدمهاذا!جوا!هالىالممت!البشربم!
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والعنادالارادة""اًلمصريالسباحتنقممناًلفراعنةروح"((/النيلهـه!!

.."=الفوز!السيبأ.!

..مقالهرأسعلىالانجرالعنوانكتباًلذيالصحفيوسال

حت!تصمدجعلتكاًلتكاالاسباباهمللقراءتوضحانيمكنهل-.-31الصفحةءلىالمنننمورتتمة-

001قليلعددسوىيتمهلمسباقفيبالفوزوتنقردالنهاية!ههههههر س!ههه!

قالئمشاحبةبسمةنسغ!نيهعلىوارتسمتالسباحوصمت

..!اتطيعمماباقضلالاسبابهذهعنتحدئتانكترىالا-تحرسكانت..نائمةالانأمه..النوم..النوميعاودونالضجةتمر

..بالاجابةاخرصحغيوتطوعمنلميستريح..لينامدورعيجيءمتى..ينامحينتوقظهالاعلى

عظيمبطلكلوراء..الفوزارادةمناهماًسبابهناكتكونلن-الاواضحالايظهرالشاطيءعلىالممتدابشريالشريط.العناعهذا

!..كلطيمةارادةويجعلالنهرشاطىءيغطيانه..عواماتفيهالانوجدالتيالاماكنفي

السباقيعندهيت!يالذكيالكوبري...تمامامتعنرةالارضلؤية

أوسالعسصحفيح!اخرامرا"امواجخلفيختنىواحياناالاءقنهايةددبدوانه..بعيدالاسرال

.....!.وارتفاعاصلابةتزدادانيالنهر

الحجر"بركنمقعدتجلسخاعلىلمعدشف"ابم!تتمتمكعلعهمثشتاوعمنانظر...ءالشافيارضالنشركليرغطيوالشريط...تتباعد/العوامات

..ء......اللعينالشريطهذاءنخاليةصغيرةمنطقةيجدانهلو..كلهايعليها

افضلتكونلمنالئانيةاجابننهانوأحىبة.بالصمتلاذاضىوسةارض..لينام..هدوءفيمنهاصللانبيمكنه،الادضمنقطعة

..الاولىمنيخشىاًندونوينامفوقهاعينيهيغمضاًنويمكنهصلبةالشاطىء

..بالاجابةالصحفينفسوتطوعنإءكطاههواحدابمابشنطيع..اللعيناًلشريطهذا.!.غرقاالموت

..البطلخلقفياًلكبهرةالارادةعناهميةلايقلالكيبراًلحبان-المبو!نالباءة..مقهىاقربفيليجلس..بيتهالىالين!بهدرءفي

حيئال!ادسماتوجهـ4ء!!ارتسمتثمصامتبغيظالسباحوشعراهـىوبودونبضاع*!متفرغحينالنداءعنيكفونالشريطهذافي

..الوفتطولصامتا!نصفيسماولاصهـطريقهميمترضانودونهدو،فيذلكيفعلونكلهم...بيوتهم

..المكاننفسليحتلوادائمااخرونيرأتيالمكانيغادرواانقبلولكنهم

والهزيمةأالنصربينالفرقماسهذاان..عينيهعندائماليخفوهاالشاطىءارضفيشبركلليغطوا

طارىءبحماسفاجابالذبميرغمهط!هو..الرهيبالطريقهذافييقودءالذيهوالشريط

المذيالحدالىجرادقيقايكونالاجانمنفيفيانهاى!د-منهموا!رأبمايحاوللملماذا..!كلههذاماأسخف،بطلايكونان

!إبهاالتنبؤلايربةكنبطببقةالاخراًلىمنهماكليتحولانيمكنيؤثرلماذااابطالايكوفياانفيالجميعلايفكرلماذا؟مثلهيفعلاًن

...يسالالصحقينفسفعادفيدظقهاًللحظةتلكفيويذ!...هدوءفييحيواانالجميع

انهمفيفكر.ابداتقدمهقداحد!ميكونانفييفكرلم..السباق

هزيمة؟الىنصركيتحولانالممكنمنكانهل-الثريط..صلبةارضفوقبالنومويحلمون..وحمقىمتعبونمنله

..شاحبةابتسسامةشفتيهوعلىفاجابالناسرررالانلامب،لاةتقتلهكانت..الصلبةالارضفوقوحدهيقفاللعين

...اجل-..الجا،رة..اًلفور0.1مطاردتهعنيكفونلالماذا..اهتمامهميقتله

ذلكأيحثلمولماذا-لايصريمجدافيالىتتحولانذراعا...العوامة..اصي..النوم

اًل!باحراسفييقدكانالوقتنفىوفي..!ادريلست-شب-رالن!روامواج..صعوبةفييتحرروعنقه.يحركهماالنبى،من

كبيربحبواحدةلحظةفينحوهيشعركان..طؤلبشريشريطوحدءاصيجانهويثعر..الشربم!الشريطعنهوتحجبوتكير

السخط.منه!للووق!ريعرداًلبشريالثريط..الباردةاًلزيتيةاي!هفوقطاقيا..تماما

يترلهانويستطيعوحدهاصبحانه..يختفيوالشاطىءالنهرفيفجاة

ا!جاابواوما.!!ابووويمدوفوحفيابصرفقط.،.يبصرهلا-كادجدابعيدالشاطىءولكناًلنهر

اسمه.يذكرانوحاول،ملابسهمنتماماعادريفيصبيوجهشديد

ههههءر!ع!ههع!!!3هه..500!حوهسوالغرقمنمرةانقذهقداًلصبيهذاانسوىيذكرلم..ءلبثا

انقاذهساعةالقريعةالحقولمناتواالذينالفلاحنوحوهاللحظةنفس
ميوابصر3بعربلمركالصال!يالرء..لصميرءكلالسباحهيمعلم

حدشا:صدروتتحسسهالفرحمنتنكيكانت..امهوجهاًبصرالعديدعالوجوهوبين

باناسالثرء"شاطىءويمتلىء..حيالايزالالهمنلتطكدبيديها

اًلحماةلهأثهذهبعض..الثا!ءارضتملأاتيالوجوهفييح!ووراح،كثيرين

..وكان..مبروكلهيقولكانوبعضها..تماماغريباكانالوجوه

الشاطىء،ارضفويبنفسهوألقىفأغمضهماعينيهيبهرالشمىوهج

وجدا؟جةشعريةمجموعة..!صلبةالارضانل!تهاوأحى

الدبنعزيوسفللدكتور.*.

الفسي!ةالحجرةارضالىتلقىاهـتائرالمسدلةالنافذةكانت

!لابربنألمل9ردالحصحفهينعشراتيبصوكانالضوءهذاوفيخفيفاضوءابالمستشفى

....الدرنيالنيلسبافىفيالاولالفائزسريرحوليلتفونومموالزوار

عضاويئوبينالوجوءهذهبينتتنق!نالفائزالسباجعيناكانت

ءهءكا!كاه!يقسسرمصريتمساح"0.صورتهصدرهافيتحملالنيالصحف
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--7---كرو!000-ص-صس--ححح!
...ش!سرفيفعنالثاحثينالر!افىالى

.ماءوقطرة

قطرهلو..الماءيلكمسن..خائرات..حيارىورهصضنض-التلفوقالدكظءدورز،صرا"جا

،-زفرهب!،لاهثةالاعمس،قفىتدورزظلمذعورهتهبتم..الموبوءبصمتهماتنام

يأنرينااذارعطداالرهبهوتحسومارجائهافيإ)يليايسح

الاولىالاشرافةورعالرحبهبادضهايض!يقحتىىالالىويمطرط

ل!برويناخ!-راكمارووروفبأتيإغداواثلملأهامق،برها...عينيهارمادفرت

صوتا!ابعيونصىةمرصوخبجةوارصع
تي-،هزبداءرحةأرجو..أبكمبكاء

....ء.صب--هاالافاقوامتهصت..شيوخهـافغار

ملندلمبلاائعطبوهلىعوربخنقنى،)نول!نطما.!ىنغطا:سطصهأيغضالاحيسائهافيالموتوطاف

...زصحسو!ل!...ورهلناهياكلهافي..اخصناثوزوايىهافيواقعى

أزمانا--يناهتناسس..قشاناه...ؤ-)هننا

نابمااولاتجيحا..ماحمواف"جوناملز*

القاتل-اهافى..عوننااخرال!أتهطوؤ!لنىىلؤضطوين-،سمتفيالاحىزانتزلأحف..وث-؟ا

........ةزاوريت-،.بة.الايلرمالءلىالظنونوتنثرنا

حالملجدنغ!واحلمبءعلىالطنونوزتكيءتعب-:-،الص!ودا-حاروابة.العواحسؤطفتخنورنا.

تركفبماشدهـسوا..كلدض-تاماءو..عاص،نصضىتخترقدموادث-من.."ءستاماءو.بةءاصانمضى

ز=-د!ا!،في...رر"دخرائبزالتوص،.رنضمقام.بىجات،اهـهاءرشقماء.الفجموصحى

.ث،ور"بنى،بدرالضشياءث---هقورو،

السى--تبارضءوبجنخو-راءمقا"و"وصض

اللهبمزارعالواسىعاتاحق!ولافيؤتشهق

اعنبامعاصر..اخاوياتاالكرومفيهاوتهتفاسمرااجبلهناتدق..!اببلا..ءواصهـا

ضيعتناوتهب...دورناذهولصنوؤ!-حوالحسرهتناتقتل...ؤلوت،لالرحبؤبؤتسرع

زسوت-ادموع..اًلصغاروفتيتنا..صبايان،الظاء*في..الايلرص،لالعرا?اىفينهو*م

موتاهاإضج..العار؟تاسهولاوتنتقضاكسمدفي..ا-:جوعافي..آذأريىنحكلنسأل

أساعذارا..!ازبسظالا-لةجورمنوعادتالكرص"سواعدتحت..لالالسهـا!رووعند

هـ-جايىنامنلاحست..رعناءجدراةوالففاسقيبا.هات..!وتى..اذار؟نحنخملماء

بالبرةالوادنحوالحسناءجارتيوراحت

خمره..بهجة..حبا..لينبوعلمنهالتماز

*

ؤيسهااسىلافارغاتعيونك..اسفماؤوا

ليسقيهاالعطثىصروجناز!واذارغدامطرااحزانناعلى..انهمرتلوننانتدها

ويهالسيرخمراك!،رو"فلمااذارغداأترالو..الايمانصن..فيهانرىلوونهفو

أادردف!اغرصصت...ألاحفانصزحمفراغ

بيدفوازدقمقجاور!ة(صودالاسىبكهفهاتشطنمكبنةواشباح
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حح!.بهححصحححهعحيحي

-لم!ي!اعراال!يلرللضثاصفا!غلخرلوا

-صصص--ص----
ح!والىهاجمكلمج!---حس-

هدءانالىاولانشيراننحبالاتهامينهذينعمقاننسبروقبلمتجمدقطبيمناخيرحدهاقاحلةفكررقياًرضعلىالحد،بتالشعرولد

انهانجدبلالشعرلهـداالاصيلةللنماذجبالئسنةلاتمحصالافهاماتالتيالتالفةالمادةعنتختلفجديدةمتكرةبمادةالحياةالىخرجوقد

لا.نفاقهالحديثبالشعرالالتصاقيحطولهامشيشعرالىما.فض!ئدكثيراانطبيعياوكان.غديرهـةقرونمئذالعربيةالارضعلى.نترسبكالت

قداصبيلةتقدميةحركةككلالحديثوالشعرالشكليةالمظاهرببعضمعهتحتاختنقواالذينالمثقفينبعضلدىوالتاييدالاعجابالولادةهذ.تثير

ب-!رءةإموتاخذالذجم!الزائفالشعرمنسهلىاليهتسماب4الاحاولحرهـةالىشعودهموبللابشعورهميتطلعونوكانواباهتةقديمةسماء

الشهسمطبةالخطومن،العميقةالجارةللمقطوعاتالمجالففسحاالغذاءتؤمنببذوروتحقنهااسننفذةاخعوبضهااًلارضلهذهتعهبجريئة

الشسراءقبلمنعليه(حتسبالذيالشعرمنكثيربأخطاءالمحدبرتقبلمنبحماسالولارةهذهاشنقبلتوكما.الجائعالعربيللوجدان

صلة.بأدلىالميهلارمتوهوالعموديرهينفيالحركة5هذعلىالقديرمالشعرحراسىسكتفقرثقافي!ةاقلية

التيالكثيرةالانجازاتضوءعلىنفحصهلكبملللانهامنعودوعندماعنعبارةانهاوحسبواازدراًءابصارهمعئهاوقابواوتناسوهااًلنداية

يحطئونالعموديةالمدرسةاًصحاباناولانجد،الحديثاكصعرحققهاتطويهـائمظهورهالدىالضجةمنفيثاالبدعككلشثيرغريبةبدممة

الاساليالاخضلافشمحننبرونهوا،وشبقيالاخلافعلىكزونيرحينما.السابقةالفنيةقيمهاالىوفعودالعربيةالارض

اًلموشبقيالاخلافبهذاعبرتقدالجديدالشعرحركةابئذلكالمن!بينبينا!حدإتالثعريكنلماذبكثيرذلكمناعمقكانتالقضيةولكن

القديمة.النماذجوبينبينهاالعميقالتغايرسلسلةمنبسيطةحلقةء،.

لجتميانجةنزواـتاطلقنهاغو!ائ!ثورةاًلواعيةالانرتغاضة!زرهتكنةلممتدخلاتملقولهماعابمنبعضيخترعهاا!تيالبدعمننوعا

:....وجودءيمتصالواعيالخلقمننوعاكانبلالهجةمنقليلاحياذهمعلى

شبرةكالتا!هابلالكلاسيكيةالتعاليدتجاءلعجزاءنالاتعبر"!تالشصابمنطنقةلدىحطدفكركماظطومنحيةضخمةطاقاتمن

تطرلحصلوطتمتلكلااًلاسكعيل!يجممغبةاتغطلشعرعلنىيلوجدجولددهافيوانلحلقءلعرنظرعةلةاخرىاـفاقاترىانواستطاعتالاخرىالاممتياراتعلىعقلهانوافد

العصريينا!ثقفينامنطبقةلدىعميقةنفسيةحاجةعلىنرتكزانهاكماتخطاىحادارهافىبعدواستطاعتملهااكبطالافاقمنواجملاقوى

الفارخا(وسيقيالنغبمأثقلهاذبم!االعربيالجمهـودمنلاواعطلمبوءاىاتلمقضرفيجدإبةبنكهةتبشروانالعربيالحقلفياخرطريقا

اووطة.والا!اظ.الطرإقاولفياقدامهاتضعانايضااستطاعتكماالفني

...لآالنامة3الحرهدهطريقفيمرحلةاصعبهيالولادةمرحلةلهكنولم

بسماطعلىمسصتولث،تهامحتحممعاتمثليةتحرتلعممرلهالضاًجمانعسرنعينممهألسعرويافبوسع.نيالاساالوجودصمكنراتمنفترةاسهلهيالولارةاناذ

.....006ولكن،مسضحدثةبنظرإةيخرجاناوجديدبراييبشرانانسانكل

يةاثعلىالىتحربةمفاهيمفيءعميميافراقاالقددلمالمذه!تفارقكة
...لحروخلق،والاستمراًرالحياةمنالئظريةهذهتمكينهوالاصعباًلشيء

والح!روترلحوا3اهابىهببملم"لاختلالىحنربينا!اىنلقدلفاظياووصلميى!ىهـولثعردسرالوجودفيمراروالا!فالصإة.النالىوبينبيهاوالتجاوبالتلافي

بة.-،جةءلىالقويوالبرهانالموجودةالاشياءؤوةعلىالاولىالعلامةهما

إجدلمقرصموزونقول"بانةالننيفعنفعرأ!إهرلعروليؤ!لمئمعولنبم!حعهلميزالشعر،الصعبةمرحاءهالحديرتالنئ!عربدأولقد.الاشياءلى،دهالبشريالمجتمع

......بة.....ولف-د،قاحلهء!لبةارضفيلاقدامهمواقعوعنادبصبريشقاخد

الخ،رجيةبلمولىيقىلذلكمبجة4الننعروةارتجربةءجم!صرا!امصىءلىينخ-ذوانصلبةؤاعمهلنفس!"يؤسساننسبياقصيرةبمدةاستطاع

اربرلملا!تسمثليؤبايا.نقالىصساعية*رببهنض،ورترلع!ع!يحبعملهلقدبرلالمعانيلىجمالاالامصوفيمنمخلهعةنخبةدلكعلىاعانهوؤد،الدفاعموقةطبردلالهـجومموقف

اًلممشاع!راننجد،لتافهةااصئظميةبألم!طوعاتالحقةقيالئعرارئماذج.وصلابةبقوةعنهودافعتغدتهالرواد

رجيةالحااوسجقىا،تبروهو،الساذجالتعريفهذامنيهزأالحدإتالقالبربابنةالحدثةاثعريةللموجةالكبيراًلتقدمافئىولقد

النواةتكونانلهالاشمكنقيمة،اثعرقيممنواضافيةبس!ببطةقيمةونزلواالمعركةبج!يةاًحسواحيناللامباليموقفهـ،ءنفتخلواالقديم

عملصةبانهاابشعرير!التتجربةيعرفوهو.الشعريللعملالريي!-ةالثىتائماًلىاقربهبم.بعباراتاحياناالجدإهـصتسلحينالمدواجهة4

المشاكلمعمرهقوالتحامالبشريالوجودضميرفيمخطعىغوصىالتيالحججببعضقليلةواحيانا،والتصويمالمنقدالىمنهاوالسباب

بئومتمالىصادشعوريبناءفيالىتجاربتلكءنالتعبيرئمالانسان!يةالحركةءـذ.جديةمنإضقصوالكيهادىءعلم!بشكلصياةننهايحاولون

ىافةمنويهيرفيبماذيهزوثقلهبصدقهالقارىءاعماقالىيتغلغلتيارعلىانصبتاد!الكثيرةالازهاماتتل!يصويمكفا.ؤوتهاومن

.وخلاياهالمعاصرالفردضميراًن!انية-الحدإثارء!عرتصويرلمإصاولأولهما:رئيسيينباتهامينالعديثالشعر

الاسبابوسكناتبحركاتالثصعريةالموسيقىالقدماءإح!روعندماالتقايىدلتهدإماللاموهوبينالناشئةمننفربهاقامغوغائيةحركةباله

فان،مصطئعةخارجيةعطيةبدلكا،وسيقىوتصبحوالفواصلوالاوتاددةجدايجابيةناحيةايةالعربيللشعرقيهـموااندهـون،العربيةالفنية

ويعتبرالداخليةوالموسيقىالخارجيةالموسيقىبينيفرقالحديثالشاعرالقواعدمجاراةعنوالقصورالعجزبسببذلككل،والابهامال،وسالا

بينما،الشعريةالنغمةمنيمعي!راجزءاالالاإمتلكالخارجياًلتوازناًنغريب!حركةبانهتالحديالشعرفيصفالثانيالانهامأما.الكلاسيكية

اعماقمنتنسرباتي"لداًخليةللموسيقى"لقصوىالاهميةيعصللذلكتبعاويرميهاجنبيةمكوناتمنوجودهااستمدتالعربيةالارضعن

ولتعطيالخارجيالتقطيععلىلتطنىاصيلةعفويةامواجفيالشاعر.الاصالةبفقدان
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.اًنالحديثالعربيالشاعرعلىوصراًمتهااًلمعركةةوةفرضتولقدالت!يالموسيقىهذه.والاصيلالمت!عالنغميالعمقمننولحااًلقصيدة

لنالمشكلاتتنياسيانالكوازثوعلمت4،آخرهاعلىعيونهيفتححيعنوتعبر.الشعريةالنفسفيكامنةموسيقيةموهبةمنتنطلق

والدورانخادجبةنظرةالمظاهراًلىالنظروانتعقي!هافيالايساهم.سليمايقاعي

4)بدلاكان)ذلك.الالئياءهذهحقيقةءنيكش!لنمحيطهاحولوعنعصورعنتعبرقديرمةبألفاظالعمودبماالشاعريلتزموعندما

واناعماقهااعمقفيالاجتماعيةفتاكلهوجرأتهوعيهبكليرواجهانبذلكويودي.المواتومنمن.الغريبالك!يروتخنوجمعلىمندثرةءلوقات

ليست!ضهـمهاللفظية.الزخارفوصاعةالالهاءاحترافعنالادبيبعدبرانيؤمنالحهـديتاًلشاعراننجد،عصرهوءنمجتمعهعنانعزالهالى

وتحللت!فاداة،المريضلواقعهمجابهنهادواتمنكيرى!داةالاضاؤاتمنكثيرزمنيةف!رةكلفيتدخلهامتطورحيكاؤنهياللعنة

الشاعرانوا!خلاصة.الجماهرقلوبفييتملالذيبالاملوتنادياله!.الالفاظبعضفترةكلفيعنهاتسلخانهاكماالجديدةوالتولدات

ومجتمعه.عصرهفضيةهيقضيةلجوهرمواجهانفسهوجدديثالمحمطلقةبصورةاللفظةمعلايتعاملفهولذلك.وتاثيرهاحيويتهافقدت

بعمليةيقوماًنعببهكانعصرهقضيةمنبأمانهالشماعريعبرابروعلىيعامل!!هـوبلالاجتماعي!ةأطرهافيوضعهامراعاةعنالنظربفض

خلقت.لانهاطنلبهتلبيةءنءجزتالتيالقديمةالفنيةللقوالبتطويرفياللفظةءنلايربحثوهوالحياةفياندماجهاعدماواًندماجهااساس

ءشئولقد..مسطحهحيانيةمواقفوءنهاكلشيةحالاتفيللتعببرمعهميعيئئالذينالناساًفواهفيعنهايبحتهوبلاللغةقو)ميس

الاندلسيالشعاعرعليهمشىالذيالطربقنضعلىالحديثالشاعرؤبمعهوتغبىفردكلوخلجاتبتجارب.نختل!اتىأالملفظةتلك

.قد.تجاوزهيركنوانالفنيلشكلاجهةمنوتتلىونوجداًنهفيالمحتسبةالطاقاتبركلوتثربخيالهوفيواقعة

الفقراتطولفيالاختلافموشحاتهفيالاندلسيالشماعرحققفلقد.ووجودءوهواجسهشعورهبظلال

لابنالموشحةهذهفيكمااخرىأبياتفيالاختلافكررولكنهاًلشعريةالناسهعويصطدمتلفحهالمصرهنىبشمسيحسالحديثفالشاعر

الاندلسي.زهرانقطعةومظاهـرموجوداتتجابههكمالحظةكلفيمعهيعيشونالذين

كرانسلهإجا.إفقلاسرهمنللمولهماالقاعدةان4فيلاشكومما،ملزموهوعليهايمشيالنتيالارضية

الاوهـانإ:لمبالمشموقللكئيبماخمرغيرمناًلبصترفيوالتطورالتبدلمنعددرةبالواًرمرتالعريبةالاجتماعية

يقولوااناكقادلبعضيحبكمااًاوزنيلغرمالحدبرتفانىاعرالطبيعيمنوءان،الاندلسيالعصرفيثمالعباسيالعصروفيالجاهلي

فكانالموسيقيالطولفيالمضنتلفهالشعريرلآاًلمفقرات.لكرارالغىهوبلانىعريةالخطوطفيمقابرلتطورالانسانجةالخطوطفيالتطورإواكبان

الاندلسي.النةماعرلعملوواقببطبيعيااًمتدادالحملهفيالشمعرظوراًكبرظ!رولقد.للمجتمع!إدقةمرآةعنعبارةهياتي

حيثاًلاندلسي.العصرفيالفنيةاشهـالهفيوخاص"القدبرمالعربي

لمتللأ-،للأ"للأ،!لأ!لأدلألهللأ!لأللأكلأدلأللأللأ"ءلهدهلهللأ،له،+!لأللأ*دهدلأللأ،"*،للأللأكلهـخذتق،العربمبالشاعراحاطتجديدةواجتماعيةطبببمببةظروفوجدت

،....غالغنائيةالقصائدوفيالموسحاتفيتظهروالنثرقيالهامسهالموسيقى
:لمشتى3لاللأ-اوالمماو!*

لا،.....:.الاوزانهـاتاشننقتانهكما،وترفهاالاجهماعيةة3الحرهدوءءنلتعبر

؟-لا676.ب.مير،شاًلعحصاحأالصيلىبنابة؟يضحدىانالموشحاتشالحرواستطاعالاولىالرئيسيةالاوزانمنالجديد"
القافية:فنوعالقصيدةابياتجميعفيالواصرةالقافيةاسننمرارقاعدة

بر،اباوإعنىما!ثمضعلضير!سصهـحىهـعسقرلى!لا!لمامريم!ال!صةلوم:"نظريريتجاوزاناستطاعانهكما.اـبياتعمةكلفيالايلتزمهاولم

ثقير-هـعلاصرنئلتفرضإجميم-!نيبماصيخنلركنه،ضهابرسب1!عبئطولموشحاتهلينظمالواحدالبيتاقسامبينالموسبقبمالطولتساوجمبما

أةشس!!!كأورلمم!ص؟ؤ-الاختلافهذابتكراًرالشاعرذلكاكزموانمخننلفةموسيقية
:إ-.!احمعى؟لاس،كأ---لمى-ص:.د......اخرىابيات
صص:،العربيةاةالحيفيجدريةندلاتحدثتفعدالح!دلثالعصرفياما

،دضصماحزىبر.اًلحاضرالجيلعلىفرضتعنيفةكوارثلعدةالعربيالمجتمعتعرضمقد

-،1!؟ربخ..-!!خ!؟!3ىعضء!ى-تاث:وفيواقعهبنيةفيالنظريدققوانبشجاعةالجماعيمصيره،واجهان

؟كه3:ا!-!---7--+لا--قي--:!:"-"؟؟!+..."دي!ازدياالعصرهذا.نميزكما.الاص.وحههعنالقناعلهـشفولكي
لأ*-بردىصيرم!بهمصبرالمع!دمهبالسعوبيرلمحىلكيال!براًلوامعهدايحماجهااليالاسياء

بمما؟ظ--"2خلا.ظبز-!نر!-*!3!-!كا-.جبم..!-.:والطئطثاتالمبالفاتتعجنهنعدؤلممالعربي*سانلدىالثقافياًلوعي

لإأ*دخرز*لى!ء-إ*.!كأ*!في،:-3.14.وإادسمهابرغنا!احهافهتملأجديةاثبءعنيرجحتاخذبلاًلفارغة

:--.!!-6..:لإ-!---؟!لآ"...-*د-لالإجعلأ؟اًصطباعالىادىمماثقاقتهلازديادتبعااًلذاتيبوجورهيحسبدأاًله

؟.ى؟شن؟ء؟".-؟3-سلا-ء-.-*9س!-في.--د"خئر!-؟التصويريو؟ننؤدالذأنجبةبالصبغةمنهالجماعيحشاًلعربيالثمعر
لا*ب-.؟!.!!فيلى؟-الظروو!لبمتولقدةالتقليدمحليحلالابتكارواخذوالبنائي

-د..ظ؟!.-.-،د...-.؟*!"بطوابعمنهالمثقفينوخصوصابيالعرالشبابالعربيةللحجاةالمأساوية

:..ة3ور-و-ل!!7!زرلأ-شف!مالهذاالدائمالإصطدامحالةولدتفلقد01تقربباوعامهمتميزة

خ*-لا؟.-ءلأ-:ا"ومناخاالعميقالحزنمنثور!لهوثدتالإجتماعيالمحيطمعاًلشباب

بم!كاص!لا،حلا-.!.-ء-؟!-!س.!في.-لإد-.العابى.5.ابم!انيريرواًلذياً!نب(بهذايحاولولم،والهادىءالشامل*سىمن

قي.ث!*-س-لا--قيفي؟:اًرتعاشيغطحمه!وانحزنهاوضعفهيستراًنوجودءبؤرةفييعيثي

،.نمنج!!لإ2!د!غ-د.-!كا3صلابر.هذاحاولبلاًلكاذبةوالبطولةالادكاءمنسميكبدثارنفسهصفحات

ح!:-!-!-!:!بز..-3،؟:زواياعلىالضوءمنكميةاكبريسلطاًنوالصادقالمتواضعالانسان

لمهـ*-!لا.-ص"!-.-.*ع:الحقيقةمنيخجليعدلملانهنقصمناوكمالمنفيهامابكلنذسه

*!ا:--فيزر:!لا-؟-ش؟!صلا--*----.علا.6!ححكل-!--:احسبالحاجةفقدوبتجربتهنفسهبصفحةللالتصاقالماسهلحاجتهوتبعا

ء-لا--كالإ"*خ!دسرر*%!-لم.؟بكيوبسكونببطءتتحركالتيوالنثريةالهامسةالالحانالىالثديم!

!س!!؟؟!عصل!ثهحق1تتجعتاتطلم!منجميع
م!بر!***ي!*!ي!*!*إديك*!ي!!ك،**!ت،ي؟*المخزونتمتصولكيالداًخليةوجدانهحركة"لالحانهذهسشوعب

.وجود.اعمايفياًلأساوبمر
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للارتةاعيرهملف!و.العالميةمعابداًتتعادضلافهيالقوميالطابعقامالتيلاالتجديدخطواتالشاعرتابعفقدالقافيةجهةمناما

ارثاالعالميةالثقاؤ"يعتبرانهكماانسانيمستوىالىالقوميةبتجرقيموشحاتهبعضفيالشاعرهذايلزمفلم،منقبلهالاندلسيالشاعربها

اغفاءفيالارثهذامنلىلأسضفارةيعملفهوالبشرلجميعمشتركالمالحديثوالشاعر،فقطائنينيب!ينفيالاالموحدهالقافيةبتراًر

بأنهللاصالةالقوميالطابعيعر-فوهو.الفنيةوتجاربهلانقالبيدهيلتزملمولمكنهالنغميةبفائدتهايقرهوبلتماماالقافيةعنيتخل

الشعبهذايعحشيالذيالعصربروحوالالتصاقالشعببروحالالتصاقالنفسميهلحالتهتابعاالتوزيعهذاتركبلقوافيهبتوزيعمسمبقا

يرجسمالذبم!الخا!قاًلشاعرهوالاصببلاًلشاعرانيغتبروهو.ضمنهالحديثالشاعربينفالاختلاف.موضوعهمعالمقيقاًلتطابقولتحقق

بطيرؤهووبذلك.سابقهتجاربيرددالذيالشاعرلامجنتمعهتجسبة.فقطالتوزيعفياختلالىهوالموشحاتوشاعر

فياةايح،حرءةوبيناثعربماالتعبدبينالازتباطبمتانةالاصالةاًخرىنجاربعنلايحياهاالنيالمتجربةعنبالتعيبرلذلكنتيجة

لنفسهيسمجالحديرتالشاعران.وارتقائهاتطورهاوفياضطرابهامنهيتطلبوتوضيحهاالتجربةهذ.اًبرازانيملموهو.يرهالم

هـ"برجققلماالقديمةالفنيةوالاشكالالاساليبمنالالتقاطبحريةالىشبندبم!ميتهالفاظفيحشرهاوانعصريةحيةكلماتاستعمال

كلماوالابتكارالابداعبحريرةلنفسهحيرسمكمااليهيسساًلذيغرفمه،للشعرمفهومينبينالاختلافعمقلنايتبينذلككلمن.تشويهها

فيالمتموجةالانسانيةةالفكربحركةاللحاقعنالشكليرصيد.فصد.حديثصميميومفهومقديمهامشيمفهوم

لرمرددايكونانمنيأنفالحديثالشاعران.اًلانساناعماقيعيشهاثصشعروجودالىللشعرالهامثياومالمفادىولقد

وانسانيقوميواجبهووتجديدهاًلثقافيمخزونهتطويربانيشعرهوفيسواءالهامشيةهذهلناوتتمثل،الانسعانيةاًلتجربةحافةعلى

رافيادامءاالثقافيللتراًثاساءةيشكللاالتطويرهذاانويمتبرمعاالمجتمععنمنعزليناًماغالنيتهمفيكانواالذينالقمماءالشعراءموقف

بها.القويةوصلأننهبالحياةاندفاء"علىمتعلقينواما،عمقهاخوضمنمتهيبين،العنيفةالحياتيةالساحةوعن

قوالبعنالجدإبىةارتعيبريةقوالبهغرابةينيالعديثالشاعرانتيارفيالانغماسعناءتقيهمكانتالنىالحاكمةالطيقةباطرا!

الجبإدالنشكلهذااناذالغربيللادبوبنوتهاالقريمالعربيالشعرالعربيالشعرفيالهامشيةهذهلناتتمثلكما.الشعبيةالمشيك!ت

طبيميةارتقاءعملميةهوو،القديمارشمكلمنانفلاتلاتطويرالاهوماوالشروحالتعليقاتببعضالغالبفيوظيقنهانعصرتأالذيالقدير!

الاجصماعيةالقاعدةفيالكيبرللمتطورالشعرهذامواجهةوجوبفرضتهامعالجةالىغالباانصرسوالذي.الاجتمايمةالحوادثعلىالهامشية

العربية..الجامدهوبقشورهاالجاةبتوافهالتملقوالىخارجبةمعالجهالمشاكل

للتنعراً!طيبعيالابهواًلموتنحانتريناالموضوعيئالنظرةانوجدالذجم!!مروهـ-ةمثخعةصيرةالشعرهذالنايقممفلم

وملامحصفاتجميعبحملالابننط!البانإمكننالاوخن،ادحديسالقببمةالعريبةللحياةظلالناقدمانالميهوصلماغايةكانبلفيه

افجذر،جاتهمنهمايرستمدرئيسيانجذراًنابنلكلاناذ.ابب.التضاريىمعتبشر!طلواقعمسطحةوصورة

صفاتهمنبعغاالوراثة!يق!نو!مىالابتربةفييصغرساًلاول*خلا!يوفيالمادقةالمعاناةفيالممودسينالشعراءفقرادىوقد

فيهإبرجدالذبممالعصر.نربةفيؤببنغرساًلثانيالجنراما.وملاهـحهانبعد-الثعراءهؤلاءتعلقالىوقمشبتهاالكلمةلثرلىالقوبمه

تضافاًخرىق!بما"وبيئةمجهمعهطريقعنالابنفيكتسبالابنهذاعلىوبالنسجثائعةواوصافبنماذج-الوجدانيةخزائنهماجدبت

المسملة.مورتهلها!كوصنالاولىللقيمالثعرفيوالعنطاقعلىواتكرارالتقليدانتشروبذلمكمئوالها

القديم.العربي

العروءبئالعصورمنعصر!لالتجديدبرحقنقرانالسخافةمنان!اعر،مميسشا!روجودالىللثعراًلصميميالمفهومادىكما

بععزمرجبلمعالحدوبقصورلحةالعصرعحةتهنافلعمسلعدسةآل!ابقةلدفيعلىننرجاحقمحنالتجربةحرارةمنيتهيبولاعليهاوالتعليقالحوالثبمراقبةيكنفيلا

........00010001ممهاويلتحم*نسانيةالحياةنواةاًلىباخلاصينفذهوبل،وعنفها

نووهـننممسكةبلاًلقااًلابنفثىلابلياعودائما،ءنواننالروعرلرئنوا!اءاتهاخطوطهاادفىفيالبشريةالتجربةعنيعبرلكياعماقهباعمق

الىالخارج.الميةالموادطاردةالقديمةالقاورةمع!لاحمجديدةلالثياء.عصرهلحقتةاًلصاؤيةالصورةويكون

ذلكحققوالقافحةالوزنفيتجديدءحققحينال!هـبرتوالشاعردصداالاحداثرصدهيوظيفتهكلانيعتبرلاصميميشاعر

ورلم،عصرءوجهءنالدقيقالتعيبروتجاءموضوعهتجاهواعافزامعنيزمنهوبل،الوجوديةالتبدلاتالحقابفيواًلسيرفقطخارجيا

هذاجمودفببهايعوفىلاالؤ"النواحيفيالاالخارجيالنغمتجاهيلتزمالاحداثصنعفييشارلرالمتعبالعصرهذالبيهوالشاعربانبجداره

الاصلية.مساصتهافيطنيعياامتدادامشكلتهامتدادمنالنغمكثبرةاوقاتفيزمنهيسبقانهكما،المستقبلابعادويستشرقفيه

القدإمالقالببأنتاماقتناععنالاذلكيفعللمالحديثا!شاعرانكما.واكتشافاتهارادتهبثمرةالانانيةالروحوليحقنبارائهلبتبر

التسعرقياتمثيلياتاومعالملحميةاًلقصائدمعالتمشيعنعجزقدالسلبيةالئاحيةعلىتوقفلاصميميشعروجودالىالمفهومهذاادى

الحركةامتهـاداتعلىالحديديبقالبهكيرةمواضعفيضغطقدوانهمخدرةمفتعلةبعجينةالايجاإيةالناحيةملءالىيعمدثماهتماماتهمعظم

لذلك.أ؟ظهوعزيزثوفيمسرحياتفيالدراميوالاننتقالالمسرجةبمفويةالسلبيةالمرحلةيتجاوزشعرهوبل،البشريةالنفستملها

لالممورانتاجهصورةتحديدامريدعانالشاعرهذايرضىيعدلمبمادةتطميمهاوفيالايجابيةالناحيةاغناءفياهتمامهجلويحصر

وحدةالشعرية.القصيدةبانيؤمنهوبلمقدماعليهتفرضخارجةنلتفتوعندما.بتايرهاوتهتزالمعاعرةالنفستتشربهاحيةانسانية

تأخذانللقصيدةيتركوهوالشاعرنفسفيحرانمواتنموعضويةهنالكاننجد،الحديثالشعراصالةينكرالذيالتاني*تهامالى

الشكلبينالتامالالتحامبذلكتحققوانخلالمطمنوشكلهاحركتهاالقد-مفالثاعر،الفريقينبينالاصالهممتىتحديدفيكيرا8ختلافا

والموضوع.القوالبنفسترريدفيينحصرعملهانويعتبربالجمودالاصالهيقرن

نفسفييزمنولكنهالمفنيةتقاليدهبقيمة-إغمنالمعاصرالشاعرانعلىوالعيشالسابقةالتجاربنفستكداراحيانابلالغابرةويلاشكال

علىقدرتهافيهيالتقاليدهذهلقوةالوحيدةالعلامهبأنالوقسولقد.السنينمذاتعنهيفصلهلصوتصدىعنعبارةفهوفتلالها

المجتمعبقضاياالالتصساقمواصلةمنتمكنهاوعلىالرائمالتفتحالقدرلمللشعربهالمغالىوالتقييمللاصالةالناقصالمفهومهذاًادى

.المتطورةتائرهوعدمنفسهعلىاًلطويلةعصورءعبرالمربيالشعرتقوقعاقى

صرفا.محلياالعربيالشعربقاءالىادىكماالمجاورةالاممببشعر

حكوانيماجدحماه-السوريالاقليمعلىمحافظتهابجانبالاصالةانيرىفهوالحديثالشاعراما
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اعتدناهكملكانصغيراكنتمذاعرفه
..طيبقلباحنانصفاءعينيهدبى،.ر

..المتترقالوجهفيالهاديءوالحزن.الاذانتسمعهاذنر... حلا...

.الصوت.5،القسماتحل* ..نبصقكمارئتيهمنيبصى.عميىو

لحسمع
0001كا. ..الالوانداكنةيعرفلا!ميرلى

صفاء..وميضعيناهخيرغمامةلدر"لكن

..حنانوغدير..الناسلىلجميعحباعبرتمانمطر

.....منهانلقرستناعرفتما
...

املبساطالنوراسلمننتسجكنالا..اليهرختمص!ودننو

..ربيعمساءكل؟وررشه..مدد.
.ا!،بها.

الحقدغيوئةالهاسممت"لمحتمد

..القاتلبماثعذهنصط،د..الادرانالقلبعنمتزول

..الا-لدجومالارهاقمنونعد...

..اصاالثافىال!مجدىانالدمىيرتاجكبىالافيؤادى.جر!إم
...الحالمالقمر..ورحادىالرزنباهليواس!ندابى!،تا

رور-ملل

العودةاغنية،المهجورةللارض..ونفنب...الاحياءوءزاءتىالمورثاءيجبدكان4

!ىلاالعصجىبالشوقروفممةبقاوب،يرعدصفاءوعيناه،قال4

الحالمبهدوءيرددكان:الغيبافاقمنيخرجرو!ااعمقصوتفي."
...الن،ئملالقمراشمه51للصار،!أ" ..وعيو

4..والشطئان..المهجورةللارض..العودةاسمنية..الايمانزحزحتضاال:اوىسنوات4

!لأ...الا"فعلعماورضى4

-..لم!

..دماءبدونالموتامواجخضنالما"..الرحمنايدينتراتفعللا4

:الاشياءثمينالماءهاجاذ..ورمينا...4

ه!،اليابسالخبز...الإرجاءالوادعةقريتنافاجألما!كث

...التعساءوالاطفال..الاسودالرعب.شيطا

...البيضاءوالاوهام،الفانيالشيخ...رجالواحطام،متاعاشلاءنحملج!نا.و

..نسأله..عبهفتشنما..معتمتيهمند!ايزاوولحناممما

حر

ه!..الحمقاءوالريح،نفعلم!ا..سودكهوام"

..استعداءفي..بالمركبزلهو..الخوفبعبيرالمشمبعالدربصدررحمتبر

.المصدوع..مركبنازواياعنهوبحثنا..الرعبريحمنلمتهربباهتةبوجوةلمر
بث

..ععتشا..يسيرركل.

..نلقاهكنامأ.عذبحزنمنظلالالقسماتوعلى
؟

..عينلهعناغاتقد..ويسير...متهاعاشلاء لحملكه

بة0ابصرناههوذا...بر

..التيارفبىجثتهيلقيشفاهبدونالجدباعوامعتشنالمالمه

...الاعباءالمصدوعمركبناعنليخففالاسوداللجلاقبيةوولجناك!

رحمان..كعادتهاخراه-يستقهـبل..عيوننجيربن4

ءأعرقوبابواحمدحسعن)اربد(الارلن..مهترئاتصفربرئات-أ

حمارظلالهادىءالوجهوعلى...كلل!طرهعن

زلفبلاكانظلعنتسألتائهةاشماحاله

...انسان..الاحمرالسلغولصارعنالما!!

بم!*****ء**بر***************"**يه**!ه*"*ب**م!ث!*??ء*ء*ء"*مم*م!يههء*!ه"**-"******بم*"***"ور!
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!يد7

00001رضصرأدنصصرفىنصرئنصهبص..-

صصصبرعبزلمزير!لره
و!5حممممهممى!ممم!

بذلهـك،الشقراءالسيدةتتأملوعادت،رأدسهامنضصففيوقبلتهامطوإتورقةحقيبتهامنواحرجت،اًلارضعلىالطفلةوفاءوضعت3

فلما.المخبردخلتمذواحدةلحظةينقطعالماللذينوالاعجابالعجبعلىصغيرةنظرةملقيةهذءففتحتها،بصمتالكهلةالخادمةالىناولتها

مسسنمار(كلهفهالها،المعملداخلالىبلمهفةحملتهاشقيقتهادورحانوجههاإلىتحدلىوفاءكانتبينملم،اًلحروة!اسفلاًلبنفسمجيالخاتم

حولهلافيماالدهشةمنمتسعتينبعينينتحملقوراحت،و(دواتالاتووضعتهماعينيهاالخادمةرفعتثم،شقيقتهاحملتمالطولتلهيثوهي

في،ماليةمنصةوالى،سميناسمررجلعليهيعملاًخرمجهرثمةكانالغارفىالغريبةهيكلتتفحصكانتالتيالطغلةفوجهو!اءوجه!لى

بعشراتمشغولا،بهايبالبماندونجالساالوسيمالشابكان،اًلوسطقاعةفيالاخرينمعتجلساانفأمرتهما،وخوفبحلرالبياكلفي

معدنية،حاملاتمحلىومرصوفة،بالدمملأىصغيرةزجاجيةانابيبمن...الداخلفيالمعملقءةالىبالورفةءـ!ودخلت،الانتظار

علىووضعتهابحشونةيديهابينمناًلطفلةجذبتاًلخادمةانبدتتأملوراًحت،فخغيهاعلىالطفلةواجدمت،ءتعبةالانسةجلست.

جدا،نحيغ!ةسيدةتقدمتبينما،الخلفمنوأمسكتهامساندبلاكرسيوكانوا،وشيخااطفالوادبعةنساءستكانوا..الاخر./نالمنتظربن

فغرزت،غلامشعرمثلقصيراسودشعرذات،القطنبلونبيضاءبشيءوجوههمعنعببنيهافسحبت..ردورهمواختهايتاملونهاجميما

فعرخت،هلعاالطفلةوصرخت،ذراعهافيزجاجيبانبوبمتصلةابرةالمقاتكانت.المكانفيمهلىعلىبهماودارت،والحياءالاضطرابمن

الشاباًلىوالتفشت،فملهيجبفيماوفاءوحارت،مؤنبةالخادمةبها،اللونفستقيزفي!بدهانمطليةجدرانها،نظافتهابثدةلاءمةنظيفة

..باشفادالصغيرةالىينظرةوجدتهاديال*-للمدخلوبالاص،فة..ابيضلونبذجممالمببلار.نفاععلىمؤزرة

مهممدة،المقعدنفسعلىوحلسمت،وعوبلهالدموعهاالطفلة.اخرحتممهلالىيفضيكلهالجدارمكار.باخذا!إكادرجاجيبابهثمة

...ها.التحليل

لامت.-تى،ذراعيهاكاايا

...اعطتهاالنىاللعينهالورقةهدهعلىلتحصلتكدوهييومينمنذ

ثم،وتمطى،اًلانتظارقاعةالىمالوسيالثابخرج،ساغينبعدالمخبرفيمجانااختهادمبفحصلها.بسمجاررفىالتوخيص،للخادملأ

يبدووكان،بهموءخئهايدلىاحتبغةواشعل،خالمقعدفوفىجلسيتطلىبترىيومافكم..المخبرفياًخيراذيهيوها./الحكومبى

الملل.عليه!."لفحص

فيتغطحضنهافيوالطفلة،وفاءغيرالمكانفيبقيورديكنلم...الثامنترتيبهاانلتعكهاا!ددالجافبوجههااًلخادمظهرت

بافتت!انالثابالىالنظرتسترىوفاءوكانت.مسنةوأمراًة،اًلنوم:آمرةبلهجةواعلنت،اخرىمرةظهرتقليلوبعد،"نجشكرتها

ذلك،مناطولالانتظارلهاينبغيكاناذاعماتسألهاناراًدت.كلي-باكوتيب،،هكذا،اثنينر!مخروجهوبعد،واحدرقمليدخل-

.تجرولمولكنها؟مفهوم،فواحداواحداعبيكماةبالمنلاتعذبوناانرون

كانت..طويلةنظرةاليهاةنظر،بهمهتمةاًلذتاةانالىالفتىوتنبهتسمحممنهذءغيراسرةلهاليت.باعجابوفاءاليهانظرت..

شوىيذبحه،بكراقلباالسوداوينعينيهافيارركانهغير..عاديةلاشك..الموظفةهذءمثلممونانلحاولتاذن..تشتغلاننلبن!

المغامرة،يستحقانوثديينراًئماعسرالهااًنهلىاًبعدواثتشف،بائس.!سعيرةائهافي

سألها:.جداناضجةوا.
اعني؟الطفلة،مابهالهاكانت..ا&كيبالزجاجعالقاوفافيبمرظل،الخادماًختفتوحين"

ونعطيهدمهانفحصانيجبانناقالالطبيبولكن،لاادري-زءاءيئ،الادواتومض-المعملمنوالعحيزر؟يةتستطيع،مكانهامن

..النتجة.مجهرا.،خزانةمنجزءفيالقواربربعض..الاشكالعجيبة،ومعدنية

ءالرأساما،ائقدمينحتىالعنقمنابيضهيكلبرزالحيزهذاوفي

..اًليهتتحدثوهيب!ررشنعظيمسعرهيواحنت،ا!بر3هوةكارفجلست،رائعةامرأة..اللهبمثلفأشقر

نر-ءيتحركانذراعاهاكانبينماالوضعهذاعلىجسمهاوسكن،بىأسها

..اسميمس..؟لا-:نفسهافحدثت.المجالمحدودةيسيرةحركات

.-.بالنببجهلحعجيلاممهنمهكتللثلسنطبعل!طكوىن-كنتمثاهاإ(؟لو،الهييا!تفحصاًنها-كيبرةموظفةثكولا"هذء:.

لدهوفياثرهاعلىالشا!خرجفقطدقائقخمسمدةلؤحانتظرتشعرذا،وسيماقىكان..اخرجسمالساحرالمشهدقاطعوقجأة.+

.....تحث.الموظفينمنفيرءمثل*بيضالوداءويرتدي،ايضاشقرا

تفغلي...منهلخشىشيءلمهافيبسىاًعني..سل!بةورقتهائتخة.مرحاوانصرهـعنهاور!ااتءمائم،د!يقةنحوزببلنهالى

......بة..لماذا-لماذاولكن؟اًختهادوويحبنمتى.احرىمرةتراهلووهـاءوتمنت

.شكركعنلعاجزةانني..ياسيد،يداكسلمت

لخستك.حداًسصدانا،للثكرلزوملايالي":نفس!اوانبت،الحمقاءايختهامنفسخرت؟تراءإنكريد

...."إمخبولةمن

؟*ناذهبهل-

سريرها.الىبحاجةالطفلةفان،هيا..بالطبع-وجههمغرقايرصرخكانالذيبطفلهاالاولالرقمذاتالمراةخرجت

لهاوقال،بهاتمسكلو،اللهابعلىيشجمهالملوتودكانتوبعض،الاربعةالاطفالقلوبفيالذيعرالقىمما،والعرقبالدموع

المانع؟ما؟زوجهايكونلماذالا..*بدوالىبجانبهتبقىانبمفردهاوكانت،تدخلانقبلقليلاالثانيالرقمذاتفترددت،النساء

حولالناسمنجمهرةكعبعنشاهدت،قبيلاسارتانوبعد:هذ.تسالهااندوناختهاوفاءفخاطبت.طفلدون

ماحبكافي.المتفرجيناليتنضمفهرعت،الطريقفي.حصانهانفقعربة..خمسةامامئابقي..ياحبيبتيصبرا--
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لهاقالانيلبثلمانهعلى0سعادتهاعليهاافسمتبمهانةشعرتجثانيلبثولم،الحصانجثةالىيحدلىوهويبكيانيكادالعربة

حديثه:يتابعوكأنه..الحزنمنمكبوتةعاصفةخلفهيخفيبهدوءالاحزمةيفكركبتيهعلى

واحدةاخطبقكيف..احدالااعرف،علمتكما،غريبانني-منشبيئاتفعلانتطيعلووتمنت!شكولافادحةلخسارةانها

...تعارفناقدمادمنا،مارأيكولكن؟شيئاعنهالااعرف.فرنكاتبضعةسوىالنقودمنمعهاليس،اجله

..رائعبفرحقلبهاخفق":يستفهمهاتعرفهصوتاسمعتغرةحينوعلى

؟الحلالبنتعلىالعثورفيتساعدينيهل...-؟حدثالذيما-هناتزانيالم!انسة-

فيفتاًلمتها،المغرورالفرحذلكمنروحهاتغتصبتعاستهاوعادتانهاعلى،وفرحتفد!شت،ساءرهاالذيالمخبريالش!كان

الحقيقة::بأسىاجابته

بينمناثشينافضلانيبيد..كثيراتاعرلى.سوربكل-.العربةيجركانبينماالخصاقمات!أسفاءوا،انظر-

برخبثتملهاهووكان.بلعابهاوتغعى،لسانهاأثقلفهنكلكاابلواشكلم-..بناه!بة.الطريقنفسعلىكلنا-

..ىجانبهالىوسارت،عنهالذراعمبعدةفأجفلت،ذراًعهامنوأمسهـها

وحهـهها.علىنفسهاداًخلعنمفصراعمنالمنعكسةالالوانلتموجفنمتعا
ء..:متسائلة

:وبلمدت؟لحملكانتهىهل-

تستحقنه!مالث!احنكمننث!حئهماثقضكاوقدل!متعض!ع!لم!متح!زفان-اكوجلىإ-ا.الخزانةدائرةفينيلذنالوقتبعضاجإروني،لا-

.ر..،.؟بيت!م

!شقيقتاشق!فناد.الدحداجفي-

بة..موقف!حتىمرافقكاستطيعولكني،للاسفمختلفانطريقان-

بمشمرنماكاهمالصعرفيكطالممعامقبعةفاضكإدلح!يقةجميلتاعسر"ال!!فيوالثانجبةي.القداع،ناباعى"

أصفاتاهيوهذه،وكامرحة،وذك!ة،غزاذمثلرثقة..لكخلمقت.اشكرلر،نفسكلاتتعب-

..-...رفضتاذاالا،ارافقكانيرسعدني،اطلاقالاتعب-

كذلك؟السى..الزمانهداشباب،لديكمالمفضلكأ

.استمرى..الاقلعلىليلالنسعة،كذلكلسي-.3،انهابكلتر!!هكانت.الغرببالشابلهذاتقولهفيماوحارت

....هما!غريبولكنه

الىرالاضافة،والتطريزوالخياطةالبيتاعمالتجيدانو-

..ايضاهذاتعلمانير-صرككاناذاالعودعلىتعزفانانهماانهاثم!غرببولكنه.للابدلمرافقتهاترجوهانجروتلوتودكانت

وانت؟،جداحسن-؟اـماذا..انيجبالذيفهو..الرجلوهوامر؟ة

...ايضاوانا-سوىغريبرجليمسسهالم،عمرهامنالعشرينفيوفاءكانت

لغراعيواللهفةالحنينمنجحيمالياليهاوكانت.ثلاثااومرتينالطبيب

ك!*كا؟4"كه-،ك!-،!*ت"*"ك!،،-*كد،!!*"*-*ك!لهكهتبر"زوجذاتنفسهافيهترىالذيلليومالمهفيممضامؤلماوانتظارا،رجل
خاطبءاولرفض..قاسيةجنايةابوهاعليهاجنىلقد.و،كلله!تحيا

حدشا:صر.؟ابرءـ!اصبحذلك."بعد.اجلهامنهرجل"بابهميطرقلمذلكولعد

؟...ايصافعيرلالهوالمالث،لاءبلدمنلالهال!اليرفص،لحعيرلاله

حمتىبا،معذبة،عانسابالبقاءمهددةاليهارأىوقد،رجلاىيتمئى

مصيبة؟محضالبيتمنلتجع!بهاتلحقانشقيقنأهاهماوها،الموت

.!؟انسةيامااسمك-

00007دائمة

دلوانمنالثانيةالطعةأ:شدلدحيماءفياجابهتهثم،قللاتردت ...وفاء-

اًلرقة.من،ساعاتنمنيراسميانا...بديع-

غبضذنا،مبنضنصابل-تشرفنا.مسلم؟
ممصص؟؟سؤالكغريبااليس..مسلم،اجل-

وو!ضن!سضعإحمص) ..اجذبيشكلمثلشكلك-
كانت4..ضحكتلتسمتوعبجسطهامنخليةكلتفتحت..قضحك

ر-ة-.ص".وعذبة،بالرجولةمفعمةخثنة،بلحياةمليذةضحكة

كا-العيسسليمانللشاعد01دهاقالودكنه،السؤالنفستسألهانتسرعهاسو!ش!تافبن

محطوبة.ال!هل-

:مسرعة.احابته

دارالادا!-سروت-حقا؟لاارىذلك.

....".الحلالبنتعنامتشالي..الصاوالا- ذلك:منخجلة،متوسلبقلبلهقالت

ك!يراتالصلبنات-

:.فتثر-

!ههسعهيأ."،"؟اعجبكلم)د:نفسهافي"ذاتوفنفت
أقسى.الي-
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اولا.اخطبني-كانوقد.قسمكأنهتأكيدعنتنموبلهجة،سريعاجوابهاكان

..هذاقبلجيدااهرفكانيجب-هذااًلىتنبتكلماعنهتبتعدهيوكانت،بكتفهاكفهيلصقلاينيهو

لذلك.السييلهيالخطبة-يتحدثانوهما،غريبولكنه،فيهمنهرغبةاكثروهي،برغمها،اًلوضع

السيروتابعا.جدوىدون،برايهتقبللكيجاهدااقناعهاحاوللقد..ادنيااهذ.فيمحسوبةليست،هي،كأنها،اختيهاعن

وحاول.شجيعنيبلحنروحهاتوجوسعيدة،الرجاءخائب،صامتين!سنهمثلفيتكونانتكاد..كبرت

التملص:فيعينيهمثبتا،وتواجها،الاخرىهيفهوقفت،السيرعنتوقف

مرتجيسوىاملكلافقيرانا..ياوفاءصريحااكونانيجب-!نن!ااًلى!اًق!اًفصت،قويا،احساةسحرفبيهماساكبا،عينيها

حتىولا،المهراجلمنوفرلدي،وليسجداالشهرسةبالتوهبم!رحقيرحيثفنفسهعينيهالينظرتهتتسلقارتريد،وثابة،صاخبةامواجفي

سنساعدك..هذاعنفضلااًلشرونرإد،لانتاجرفنخئ،لالقلق-.فيهاتثوب

..تماما...واعجبتنى-شقيقتيكمندعيني،انتعرفتكلقد..وفاء-

وكيف؟-؟بكلالحقعمليغاررتمذتفهميألم..اًفتاريدد

ونف!ل،الطعاموتمضاركنا،لنومكبيتئامنغرفةنعطيكالخطبةبعد-،لجبروتهفلسمانهاعقلهاثلبفرحكلماتهتلقتولكنها،تصددلم

اشهرابعدويكون،ذلككلعلىماتصرفهلكفيتوفر..ونكويهاثيابكعيناهاوتداعت.عليهتقضياناوشكتسريعةقويةخفقاتقلبهاوخفق

..كابخباقليلةتواريان،العناءمني!انتسصتر،قديهبين،الارضقو!وجههعلىمن

النبل.فيفايةانكمالواقع-.حساءجفنيهماخلف

..رجللانكعازداتبقىانلايميبكقد.مصلحتكهيمصلحتنا-!لممحاذا،عذابالرغبة،جالعولكني،رخيهصةليستانها":فكر

عائقا.المالكانفاذا..زواجهافيسترهالان،تتزوجانؤيجبالمرأةاما"؟عذابيرفضا!-خطيعمادمتنفسمياعذب

..تذليلهعلىالتعاونلنافيئبغيلك:متجاهلاسالها

وهـ-كانبينما،التعاونهذاطررقةمنالحديرثفيتسهبوعادت؟اعجبكالا-

؟الفتاةهذهمثلب!!اءفركيبف:بالضفىيشعر..راًسهمطاطئاهـصركهـايدمنالفرصةاللاتمنالساحقخوفهالكن..ترددت

،فتوقفتالدحداحالىالمؤديا!مطفحيثالىبغدادشادعمنوصلا:وجههالىخاطفةنظرةمن!دبهافرفوعينيهالسانها

قائلة:وفء.الاميراتتعجباًنت..العفو-

!رهـالتقالبرر،انت،هناافترافئامنلابد..يامنيرلاسفةانئي-؟مامكانفيالمساءهذاظتقيهل.ا؟نا.نفقنا،حسنا-

..معايروناالايجب..معارةالطاهلرآنافماذا.الامرهذامثلاس!يعالاأخشى-

التياًللبقةالكلماتعنتبحثانكأنماالارضننبشنظراتهكانت؟هـبذا-

لصذاجتااستغلال،خداعهاارادانه،اًلزواجلايبغيانهللمفتاةبهايعنرف

نفسه.فراعوملءجوىلسد

،فافملتحزن!افف،الافببلافقكرتنحوهاحزمنفمرقلبهاننيتفجروشعرتللفتاأدأوعبدصنار

مسافلآبينناتاركا،ورائيانتوسر،اناسأسير..اسمع-

-صلاةقبيلفاحضراردتفاذا..البيتتعرلىوبهذا..بالشكلا.يوحيالسفوأتمجموعاتن5محدودعددالادارةلدى

امي.الى(تتعرلىكي،المسجدفيابييكونحيث،اًدعشاء:يليكملتباعالادابمنالاولىالثماني

انيتخلصيريدكان..التمثيلفيالاستمرارنفعفيتفكيربلااطاعها

الفثيرةالمنازلاحدتدخلانوقبل.يهفبعولىاندونورطتهمنمجلدةمجلدةغير

:تقولنظرةاليهتنظرالتغتت،عفن،متعرجضيقزقاىفي.للل...لل59الاولىالسنةمحموعة

.اللقاءفالى..بانتظاركنحن..البيتذاهو-

مثلمشرىوووجه.ئفسهفيالندمإجز،طريقهمتابعاالفتىوظل3""25الثانية""

بينها.اتفايمنتمبمالامهاوفاءافضت،ممطرةليلةبعدمشمسصباح

..(كاطبيبمساعد"لهبئعتهاأهميتهفيمبالغة،الوسيمالشابونجين"3"25ا!ارنة""

..فزغرتتنتظرانتتمالكلمثم،تقبلهاالامفاحتضئتها

الجيراًنعمحىبسرعةالخبروانتقل.يلامرتستطلعجارةأطلت7"03"25*الرا!ة""

..وابنتها*ميهنئنمنه3والقنياتالئسوةبعضسقوافد،جميعا

تفاصيلباعادتهاالوقتهو!ةمنتخففووفاء،تنتظر*سرةباتت".3"25ممةالخل""

..بدقةفتاهاشكلواصفة،مسهبة،واخرىساعةبينالقصة

!برؤاء"ترىالايامومرت..وتعجبخلوجومتلاش!تالليلةانغير"3."52الادسة""

اذاحتى،نميبتهالطبيبمساعداطالةسببعنيتساءلوالكل،كعهدما

للغائب":الد+لمالجوابعنوفاءاقلعت،يا!سعينالسؤالعنقلعواما"3"25الابعة""

مثلعقلهافيلياويسرالقفزالبثسفلبهااعمادومن."حجته

نايمكنعمااو،وبيفابينه!الللشابحثعما:كبيثسرطان"3"25الثامنة""

!فنفره،قصدنجبرعن،خطامنمنهابدريكون

هلالالعزيزعبد.دمشق
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"طبطبم!5--.

!ه!س55555ه55م!-/هم!فهه،فهإحميومم!ل!

ص!صسا!!ضقاص!صص!ى-ضىضرلمج!،اينىأ

برصا2لمجرعبز!رهـ!ض

مللمنكتابهفيمااسلوبهورشاقةافكارهبتنويعيجنبناانشرفابنالاالشعراءمشاهرمنبافريقيةكانءا":صلمدونالنفال

مقاماتشرفولابئ":فقالبذلكلهبسامابناءترفوقد،الاطالهتابه3منالناسيعرفهفقدرشيقابنفاما")1(شرلىفىابنرشمميق

ةيهامقاتص،،قالبهعلىفيهاوعسب،بابهفيالبديعبهاعارض،لهااهلهوالتيالمنزلةواحلوه"ونقدهاًلشعرصمئاعةفيالعهدة"

الادباءاخبارمنمستطرفبطرفطآخذة،مملولغيرلبنهطولبعضفيوتقدمهصاحبهمكانةعصرءفي،قليكنلمالذيشرفطابنراما

.")4(والشعراءالشعروذكرهذ.لولامعهايضيعوكادكلهاآئارهفاعتفقد،والنثراًاشعرميدان

هذه":فيقولمقامتهببطلكتابهمقدمةمنشرفابنويعرفناهـررهولولا"الاذتقادمسائل"منالايامعليهاأبفتالتيالقليلةالفصول

الىوعزوتها...*سماعفيمؤتلفة،الانوإعمختلفةصنعتهااًحاديثنثرهمنفصولمع"اذخبرته"فيبسمامابنلهجمعهاا)شعرمنالباقة

قد،البيانفيتماوبدرا،اللسانفيهماشيخاوكان...الريانابيمنب،لقيروانشرفبنعبدالا"ابووكان"يه9ليةولاخبارهمنوجملة

وقدحنجاريابحراعلمهمنلهامتحنا...اعقاباولقياحقابابقي،الصوابالبتاتوجمعالآدابقلائدنظممنواحد،ا)ض!انهذاهـرسان

."51(واريازندافهمهمنوبينوبينه،افصوناباعطافالرياحتلاباوزونوابالمنظوموتلاعب

هذء":فتولمقامتهببطلتابه3مقدمةفبمشر!ابنويعرفناالصناعةهذهنجمورجع،ودامالبراًعةبحرءإجرتقبنعليأبي

الذهنفيليثبتالناسمناًجالاوعافرالعمرمناجالاعاشواًنه.")2(واستقام

فاذابالادبمحشوبالملممليءوإنهوالاواخرالاوائلبخبارمحيطانهو!اتببلا!ثاعركانفبينما،كأدبهحافلةالرجلب،ةكانتولقد

سألهواذابالصوابذطقفقدلسانهعلىنطقاوثرفاًبناًنطقهتتعرفىبىلقيرواناذاالوطنلىماءت!تالت!مةبمطارهـطيرفلدبواق

المغرباهلاعتادهمايذكرانشرفابنيفوتلاكما.الجوابأحكموطنهيهجربهواذا،الزنجفتنةفيكالبصرة،!نرقىاقىاًلفتنةلتلك

اهلعليهسارالتقليدوهلا.عليهمالوافدينا(شارقةامتحانمن،جميلحزينثررر4وطبنادباصقليةردوعفيليطوف":"كرءعلى

علياًبيقصةننسىلاولعلناالئاعرالرحهنعبداياممنذالمغربعندليئتقلالاندلسبىبلأطاتالىالجزيرةهذه!!جرانيلبثلاثم

بيشاروىانهالكتببعضتزعماذالاندلسفياستقبالهيومالقالي.الادبحرفةت"3وادرخطوب11وقهـفلته،الطوائفملوك

وانصرلىفرسهعنانرفاعةابنلوىصتىمراتثلاثمكسوراهـائل"الفشرفابنفقاذفكانتالتيالمهاجرهذهوفي

.)6(عنهكاغباالقرنمنالسادسالعقدالىيعودالنصتابى،غان!ذاوءسى(!ا!تقاد

و*جزاءالمقاطعلبعضوالتاخوالتقديممنبشيءنستطيعولعلنازالماطويلزمنالقرنهذاوبينبينناامتدوقد؟اًلهجركبماالخامس

تحتويخمسةفصولالى"الانتقاد"!س!ائلمنلناتبقىمانرجعانيبقولممنهاحديثاعثرثمانيةعلىاتىحتىالمسائلهذءمنينتقص

تلمثمومبامئهالنقدعنحديثوعلىالشعراءلمشاهرنقدعلىعبدحسشيحسنالتونسيالاديبعليوقع،فقطحديثينعلىالا

صردفيدمناوما.بالخ!لمةلتئتهياًلشعروعيوباًلشعراًءبسقطاتا!سكوبىبالمخطوطاتمناولاءما،تقريبامتكاملتينمخطوطننينفيالوهاب

حديثهوواحدافصلامنهااخ!ترنافقدهذءالانتقادبمسائلالتعريفالقرنالىتعودتونشةمخطوطةوالثانيةالخامسىالقرنالىوترجع

الممتعة.المسائللهذهنموذجافيهلنجدومبادئهالنقدعنشرفابنمجموعةفي"الانتقادرسائل"باسم1291سنةنشرهماوقد.اًلسعابع

مجلسفيالريانلابيقلت":بقولهالحديثلهذاشرفابنقرموقدماالتسميةهذءمصدرادريولا،عليكردلمحمد(،االبلغاءرسائل"

ومرمىمصيبانقدالكرأيتلقدالريإنابايا:اًلمجليهذاًعقيببمسائلالمعروفةالمقامةتمت"الجملةبهذهتنتهيالمقامةدامت

."نصيبامنهانالانفيارغبولقد،عجيباا269ًسنةالكتابطبعالخانجيأمينالعزيزعبداعادثم،(الاتنقاد)3(

النقدانفيقرريريدماالىشرفابنباجابةالريانابوويسرعالىترجعشاميةاخرىمخظوطةوعلى(9البلغاءدسائل"علىمعتمدا

يكتسببماوتتسعتنموذئكمعوهي،ا!نسانمعتولدفطريةهبةوقد."الك!ماعلام"ابالكعنوانوجاعلا،عثرالحاديالقرن

ويحتع.النقدمسائلمنلهويعرضيمارسهوبماومعارلىئقافةمن(بهاليستكملاالذخررةتاب3الىيرصماانالسابقينالمحققينكلافات

ومحاسنهفروبهدرسواالذينودواتهالشعرعلماءبعضراىبانهلذلكنشرتودتكنلممالذنجرةانذلكفيعنرهماولعل،النصكحقيق

.-!،ءد.....لا،ر....لحكاا)ع!الفرنسيالمستشرفىالنقصهدالهركاستثملصهـء المطبوعلمييرويالرمنالجيدلعديحسسوىجالهوطبعا!.

احدعميسمعوالنقربالشعرلهمعلملاممنكثيراترىبينماالمصنوعمن..91ع3سنةالفرنسيةالترجمةمعالكتابطبعاًعادحين

الطيبمنالخبيثيميزاًنيلبثفلااـلشمرمنالبيتاو"لقصيدةالزهـ،نبديعمقلداالمقاماتاسلوبكتابهفيشرفابن6تبعوقد

النقإد.وطبمهموهبةبفضلالمتهافتالضميفمنالقويالىويتعرفالاندلسيشهيدابنايضاذلكبعدمنقلدهكما،لهمعاصراكانالذي

مباديءمنبالمهمالريانابويتحفهانفيشرفابنرغبةتشتدوهنارالمقامةخاصلآشرفابنتاثرويظهر.(؟اوالزوابعالتوابع"في

بالهدوءيتصفانالادبناقدعلىيجبمااولبانهذافيجيبهالنقدلثرفطابنعزيمةمنهاانطلقتالتيالبدءنقطةفهيللهمذانيالقريضية

منينقدانيريدفيماالفكرواعمالالنظرانعاملهليتسئىوالتانيبالمقامةالنهوضفيوفقشرفاًبنانغير،البديعمعارضةالى

المسامعيملأبشعراتيتفاذا،اًلتهلكلآمواطيءمنالعجلةلاننصوصولهوخاثمتهفصولهولهمقدفنهلهكألبالىمقتضبسربعحديثمن

حتسىقبولهالىذلكيعجلنكفلاوقعقعةفخامةمنمبناءفيبماابناستطاعوكذلك،عنهيحرجيكاد!الذيموضوعهكلهذلكفبل

.154-4الذخيرة)؟(.518خلدونابنمقدمة)1(

.311البلطاءرشحاثل)5(ء133-،الجزلرةاهلمحهـا.لن!ىالذش.ة)2(

3/5؟7استعجممامعجم)6(.3(3البلفاءرسلئل)3(
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()11وألصناعاتالعلمأصمناففسعأ،،العالماهليفؤثهاؤثقا!ةصناغةافىاوكذلمك،)7(بابئاكسمافاهددء!الياكانلهاش"معئاءفىثفتثي

كماناوالم."ألعلمغلغلتعدبمماالمرارسةكثرةوان":قولهفيثممعىفنفكمةارد.اًفيلك9يكفلنكفلأالماقهترقكفمكنممراسمعث

النقدفيتلاوقيةوالذو!الطبمعن4مقد!نرفييئحدثدمسلامابن:"والمعأنييفولانالىالريانايويخلصى3وهنا.(9غويمةد!لف!هجهملا

غمم،يثة*كؤفيانىهترأءلطبثاتثصنيفهفيبهفااًكذئنه".أكمهاخمجوالألفافالأ!واخمبم

بستع!للا"باندلناؤذشرفابناسداهااًنتيأدضيح!،امماالمعاصرةوافىوأووتالندآوكرةالىهتئفلامملأفهالريانابووإتابيم

تذنرئا!هبى"الفكرويستخدمالنظرينعمحتىواشنقبأع!اشحسانيحملكاناففان!نيئين!نرتح"فأأةفببقوكحركانمنفتهرزما

رتثتنعزنن،غليكيردفيمأالئظرتئعماًنفئبئن":الامكفيبقولوالثاني،لهتتمعفأباستحسانألقجلةانذ!لؤد-علئألثكيماجملى

(،1أنصفعنمازاومن،عنمتأعلازاومنيتأملانيحسنمنالابالنظرذانةان،لهانشدتبماالتهالنالمتسهودلمحلطالمعاصئراص!مارويعهلل!أن

فباذىءفان.ألقيمةالنصيحةهـذءبقيمةشرفابنمعئغزلىونحنتحكمفحينئذ،قىلهماتمحصحتى،الحكاممنوكللمالاحفامفيوور

وقراءتواالنصوصوتقبببالنظربانعامتوصيتزاللاالحديثةاف!دا&ط!صرفوفي،اًستصعاباغتلاقههـ!هبابوهذا،غليهفااؤليا

وقبحجمالمنالنصفيماكلعلىإطلعدنالناقدلانصعديدةمراتبالقد!مالقلوبتشبثعلىايستشهدثم.اتعابعنهاًلخاصةوبععى

حتىالعلعيبا!"دوءيتصفانيجبالمعللاًل!رولان،واحدةدؤمةعلىباءنا2وحدناانا":تعالىبقولهالجديدالمح!د3منونفورها

00والتعليلالمعرفةسنايباتالنفسه.بورد!ااباءناعببهوجدناماالانعبدلناوبقوله"اهة

:فقالالفيةهذهقيهاإلخصانجهدالشمرمن

لمنى،وااًفدجولتدورشرفابنونمهااقيالثانيةوالفكرةذميمغيرالجديدوبلماقفيمبامتداحاًلناساغري

الجاحظامثالعندالانجاهلصيكانالادبيالنقدتياراًننعلمونحناًلرمبمالعظامعلىورقواالحيحسدوالاذهمالاليس

وفي0والمرابعإثالثاالقرنينعلماءمنوالعسريوالامديوفدامه.التقدبماللاوائلويرىشيئاالمعامريرىلالمنقل

ج-نهماابنإدعلىالمعنىنصرةن!والنقداًتجهاًداًبمالقرناواخرقدإحاالجدإبهذاوسيغدوجديداكانالقدإمذاكان

تمثلتالخامسالقرنوفي.اللفظيارضيارموجةبمفردهعارضالذيالحقمنهاجعلىتجريانبرعكفلا":بقولهذلككللىوعقب

انقاداادراكوفياللفظوبينبينهالموازنةالىالدعوةفيالممنىنصرةواملأ،مثالاذلكفيلكسأمثل..والارضالسمواتقامتفبه

الصضاع،،،التفر،بئ!ذاعناصرهبيندفرزانإمكنلاوحدهاًلفنانلامريءابياتهواًلمثالوهذا."واتهـالاعدلاوفهـمك،مقالااسماعك

إتعدىلاانفيجب)دراًستهنظرر"تفربقاالشعرعناصرتفرإقامكنواذارناويصيبحيئافيخطيءسقطاتمنفيهاراىمايتتبعالقيس

بعضهاحسابعلىالعناصربعضتم!يبزوالىالتفضلىالىالتفربقهذاذفيا)الفصلفييدخللالهمثالهفيثرفابننجاريولن.اخر

الىومنافسطشررطاًبنمعاصررشيقابنذهـبوهكذاً.)12(الاخراهـريءسقطاتهنا-علىالكلامقدموانماالشعراءسقطاتمنعقدء

بالج!مالروحنجاطكاربهاطهوارتالمعشودوحهجسماللفظ":القولعىلىعكسيةصجةتقدو!الىاقوالهدعماًلى.عجلةفيلانهالقيس

نءاشدكانشرفاًبنانالا.(،)13(بقونهإقوىوبضعفهإضعفاراءمنشرفابنةدمهفيماننظرانالانسبيلناوانما.اًلقديمانصار

الممنى.اًنشبقابن.مثليرىفهو،اللمفطعلىللهمئىنصرةصإحبهءالطهاوما،وثنبيهالق!ديمعلىاعتمادمنفيهاوما،الفصلهذافي

فلا،دالروحالاللجسدحياةولا،كألجسداللفظوانممالروح.وتجديدشخصيجهدمن

لرائعااًلمعنىانالىين!بولكنه،"علىمنفيهبماالاللفظقبمةالنقدفيالموهبةقيمةعنشرفابنيقدههاالتييلاولىوالفية

ينالقبحص-نمناصلاكاناًذاانهوالىروعةدونهالفاظهفييقعقدكانكابباوتعهداعنايةنالتاذاالموهبةهذءلان،حقاجليلةفية

فيقبحاإكونانولنحذراللفظفييكونانفلنقتصراًلعنصريناحدوهوالادبطبيعةفيولان،مجيراناؤهـايجعلهمااللودمنلصاحيها

ساكن،البيتفيكانفان،ممناهمنسكناهفيماالىواًنظر":المعنىتعددتمهماالنقدفي*خيرالمرجعاللؤديجعلماالجميلةالفنونمن

اذاوكذلك.بالياجسمافاعدده،خالياكانوان،المحالنفنلكالطبعقيمةعنشرفابنعبروقد.الدراسةومناه!التحليلقواعد

حتىبالستضعا؟هاتعجلفلا،مبتذلةوكلماتمستعملةالفاظاسمعتهذهبتثقيفاهتمامهعنعبركما"الموالدهبةالئقدلم)بقولهالموهبةاو

شرهـ.ابنعندقالنقد")8(تالدالىطارفزإادةالوفيه:بقولهالموهبة

الثحسراء6خولطبقات)11(نجدهنكادالتعريفوهذاوالمرانبالثقاقزمحنسبوصناعةيومبطبع

دثحمقبمعةالادابكلإكأ-الطراباصجدالدكأدراط)ى)12(وتمامه،كلهذلكلاكو"الوساطةصاحبالجرجانيقولفيبكامله

.)08(العمدق)13(امرانقانهما،الرياضةوالعانالطبعصحة،عليهوالزمام،لهالجامع

*-***هد..**مهـ*ء*مهـ*لهووفيا،عايختعنصاحبهماايضالفيققصراشخصفياجتمعاما

عنالحدإثالىيسبههماالاموينجداننافما.)9(نهايتهبعون

فاعلمذلكعلمالىالتاملبكينتهلموان:يقولعئدماالموهبةاهمين

يكفيلاالطبعانيعتقد*مويوكان).1(الصناعةعنبمعزلانك

ارضهدسالسساسسبيلفمن":يقولفهوالنقدلصناعةوممارسةمرانهنلايكنلمما

له،الملابسةوطوليهوالارتياضمنالشعرالنظربكرةعرفمن

ذسرإرمنثوراسمرالحكملهإسلموان،باغراضهوالمعرفةبالشمر.بالعلملهيفضيان

هـنشيءفيينازعولأتمثالهعلىويعمليقولهمامنهوإقبلنجبه

لخاصمهمولاصناعتهمصناعةلاهليسلمانالواجبمنكاناذ"،ذلك

-،صبحيالدينلمحييوانسلألا!كلاقياسيزأروالممارتالددبةوطولالخبرةفينظرامثلهمممانمنالاينازعمولايها

منمودمحمدلملدكتود.كحديثا!بنافيجدقيسايا)رللعر:للامابنرولمثلفيد!ناها*خطاءمذءبلورتقصيناولو

؟32البلغإمرسالل)7(

-7النقاشلرجاءالمعريةالثقافةا،مةلى324البلظء-رسانل)8(

603وخصرمهلمتنبم1بينالوساطة)6(

*هسرسدلامم!177الموازنة1()0
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ناسذلآكماحداثةولافاعلهاوقائلةتاخرعندنايضعهولمعليهبهوالمعاني.فريبلفظفيعجيبمعنىمنفكماضعافهافيما،رى

صاجبهشرفعندنايرفعهلغالشريفاوللمقدمعليناورداذاالرديء،الممدوحالح!فدلكحمصئفان)14(الاشباحهيوالالفاظ،الارواحهبم

.اً()6تقدمهولا.اً()عالروحبكئفلااحلم!ماقبحوان

معالموضوعهذافيافكارهموامثالهشخرفابناستمدهناومنلاماممعاصرهماالىرشيقابنمناًقربشرفابننجدوهـكذا

الاخصل.علىبهايخرجانلاالعرضفيواخنلافالتعبيرفيتحويرفةصوالمالمعاننخدمالالمفاظ":البلاءةارخارفيإقولالذيالجرجاني

عنحدإفيفيفيقولشرلىابنيرسيقالوساطةصاحبنجدوهكذاؤمن.طاعتهاالمست*قةسياستهاالمالكةهي،نيالمعوكانت."كمهافي

القديمبينالمقضيةهدهمناًفضلوهـت":والمحدثينالقدماءهـنواماله.جهـة"عنالشيءازالكمنكانالمعنىعلىاللفظنصر

صاحبيأتيوكذلك"المولدواًلاعرابيوالمخضرموهلجاهليوالمحهثواننعرضالعيبابوابلمحتجوفيه،الاسخكراهكلنمظنةودلك،طبيعنر"

الشعراءمنقديمكل":فيهيقولوالمحدثبنللقدماءبابافيفردالعمدةفيبعهدبنكاناالجرجانيوا!مامشرفابنانيعنيلاوهذا."للشين

خروالمطفيمكاناًخر"ا.ويقولكانقبله،إالىمنبالاضافةفيزمانهمحدثفهو،بي:،ماوالمساواةعثىالمواللفظبينليفاقئالىالدلحوةءنالامرواقع

اخر"انتقدمهينفعهلاكمااجاداذاتأخرهيضرهلاالزمنفيالشعراءمناللفظيةتيارالقدير!اًكيارضداًلفعلردودعباراتهـمافيتمخلتواذما

حتىينالهموماالمعاصرينعنالحديثفييلح-شرفاًبنانونلاحط.الجامح

بموخرمفذلكفيمخاثرانهوالظاهر،بالمعاصرلنالمحدثبنمنليعبرالقديمبينللخلافتعرضفهيالفصلهـذافياًلاح-رةاًلفكرهخواً"

متقدمكليمتبرونشعرانهملضعفاصبح!واالذينعصرءاهلالجودةجعلاًلىتدعوكما،المعاصربنمنانا*!امو!فوالىوالمحدث

فيالمحدثينممنيرونواصبحوامحدثاالقدماءعرففيكانوان،قديماالفكرةهذهعارخنهعلىيلخصشرفوابن،للنقدمفاساوالاحسان

صناعةفياذخلفينالمعاصرينهؤلاءالىبالنسبةقدماءبشارأسهميرالقدماءءنالحدإتمننربهم3منكتابيرخلموابمادلااًذالمتقدمبنمن

ل!3الناسبحسداًلمعاصريناًمننهانشرفابنيعللذلكومعالادبالةضب-ة!ذهمنواض!اصرإحاموقفاوقفمناولواهل.ء!ئببنوالم

اوردهمااللذانالاخيرانالبيتاناما.ظهرانيهميميشون-بيناحياءلانهم-ةالجلالر.ينمنه"الخقدمالىنظرتولا":يرةول*ءثؤلإ-."ابنو5

عصرهفيحديثاقديرمكلوجعل":قيةابنلمقولنظماالافليساالعدلبعيننظرتبل،لتاخرهالاحصقاربه-ين(-رالمتوالى،قدمهرة

وامثالهموالاخطلواًلفرزدوجربركانفقد،اولهفيخارجيةثرلىوكلاث-اول"لممرزاهفعلاوؤولمنبحىناشءنكل9..القربرةينعلى

وكذلكد3العهدببعدعئدئاقدماءهؤلاءصارثم..محدثينيعدورواءسح!صواك،اثصصا".بمح)+ا"ار-)يطسوالقامفبىجاء(1)4

لعدنا"لمنل!ل!ممن،كونء،ء
.-...لعدمز(تراهوهـرهنللارر

معين،دمجعننقدهفييصدرلمشرلىابنكا!اذانةولواجرا325النلض،ءرسل"ل)15(

صالة.51منلهيكنولما(أالانتقادمسائل)فيمتميزةشحصيتهتكنولم

وكاحدعتكللمعنى-اليققدبينكاردلفظويدكلوالصرلىجاولشعاواللفظيقالنقداجمإدتياركاممددس.ل.م،شلبنان!لم!عا)فلا-ا

عاهتع0بوضرودةالئقديةاًلملكةقيمةالىفخيهانبهلمحاتالئقدفيله.574!3نلفرن2676.!!ى-النخر-ابوةوظ

طيي!لادفاعاعرينالمطءن.بردافعانحاولكما،لأالعججرتدلعقلااباصل!!برطفشفماله!رءف"تضشضينزتتكةعكلصسعانير!أ!ر!قممةمو-لرلوبهظصهح!يرنختدءم

.-الامثلةو

كادتاواستكمدتز!الك!رىالنقدنظرياتاًنعدمنااًذاوخاصة،فهص!الزب-----!اثىلرءصبهكر!مميىألرفطم!ق!م!لرصصر-
هلىاًفيلهكارفمد،الممعدميعناراًلهمعظميلحصكارواذا.ا نجأسلافضلالشخصيةاللمحاتبعضاضافةوفيوالتلخيصالجمعامممضمصرعريخهماتمت

تحفانقارلتالرئسسةموضوعاتهوانالهحرنرالخامسالقرنفيم-ا--

........ا.كىصص!محىىل!"يخص

جملةلنق!دنظربمالطبيتهاصليعملطمنفنيابااءوعربعضىهرضعهااذلىحمنىءكالنقامن-ء-صة-------"-:--!ض!صوعلان

فيالفتالتيخئيةالفالتحفهذءذلكمنلئاكانتوحتىالشعراء؟مقي--.-خ--?-.:-/خء.3

اًلبديع(،/"مقاماتوبعض"الغفرانرسالة"منهاوانتيتقريباواحدزمنلأ-.+،خ

هذه.(أيلاختقادمسائل"و"والزوابعالتوابعرسالة"ثمأ!.2!زر؟-ب!+لا3ء

تحرةوهي"الانتقادمسائل"علىنحكمانلنايكئلمهناومن؟.)ءء03ء.+خ!.لم!.

التيرشببقابن"اعمرة"علىمثلانحكمكمانقديموضوعذاتفنية،إ؟7صء!..-مغىفئ!لإشفي

فيالفنيالقصدلان"وتقدمهالشعرصناعة"فيصاحبهاالفها21-.!ش-ءبم-لم-?+1-،-عج-"."!%-*.؟س3-في!ع."!--

شهواتله.تتعلق".عماوالمحثالاختصارالىوللحئها.،والاستفاء،!بممنرس-!و!!!؟بى.لابرو-"---لا""(سفيع لوصوعيه1عيالاسمادبرساتليبعدكا!واًلاسلوبالعرصطريمه3+!!-*غ؟د-!--ء-!غ+!+

(لا.الحداًثهاًلفاظبسحرهوتشنعلبيلاحداثأخ!بخ!ئر!"--،!.لالم!-وءس+ء-!!-!.نرخش

ننظرالىحديثينالانتقادا"فانناعن"مسائلتحدثنامهماانناننسىلاولعلناخ-م!--سحد+ءحمكف!!!لا!:جير؟كا-!؟!-.ءدنئكئ

انصالىالىاقربلكناكاملةاليناوصلتولو،حديثاعثرينمن--لأ-بردسدنج،.بز،ى".!ى.--لى"-ف!ء.لى.03

ابنفانكلوعلى،ادبيكناقدبهاًللائقةدالمكاتةتحلهانوالىمولفها-!!ىص.ء!3بئ-!.نر!في!خء-.لىآ!ئمغص.!4هـلمايملءهـط

منزلةرلثببقتايس!ولحيالامعهحبهيقلقبليلمغربمنافم!امندوكماحدكامنيطلفنيلى،.د-لاكعخ!لا!ححبم./بر!ي؟""!-،ء؟في--

بي!لعرا،بم-*ح!حيى-"!ع-!ج+!!كيمته!تنلاع،قيد!ح!-ء!!يرفى.بز!ء

صالحابوالقدوسعبدحلىلأ".6!ء.-!ء-+سء!!!"-+!--!23.!في-"نر --).-!ي!.ص!؟*

والحقوو*دابفيمجازركل،ء-.+!-،ء-لأ!؟

هاءلمثمراولثحعرا(1)6.؟!لا!!!؟!عقي!ون؟.-ول-ول-ح!لا!!لمأ؟،!!ض+.
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طىبر--7.--+صكا!!ىع!عد1

-هـصبتإسإ...تمرإاإزتكسبنتإ
.سجمى-نإ

انعدام،?،5،يرشء11ا)فرور!قىا!كأءروطومن،ينا!"مم!،نينككا2!بماؤ:وجوهاربمةالخصبةدستويرفسمكيشحصيةفيتميزانيمكن

وان.(*االاد-ءارهبئ))المموة"وعاتالعاطه!قديرا!الىشقاروالاقاحباطرإقهيج!اناًلمرءيستط!بعفكيف.والآثم،والعصابي،الخالقاًلفنان

أبم!-هذاءعدسهتإويرفء!رمتلهالذيإالى"عإارضالفورعلىليتذكرالمرء.؟المجراًلتعقيدهذافي

إتيا.تلمك،اءبابذلعلىالهالافىووررتهالحبالىالشد*دة4صاصإو.كانة:للسإكائارهإالوجوههذهافلدستويفسمكيفيالخالقالفنان

،ءبانفيولوا!"حون!ببتؤ.4ابىالغالعطفمظاهرفيرويتهايرمكنماعظكارامازوفوالاخوة.شكسبيرمكانةعنكثيرالاتبعدد-نتويفسكي

لاالح-كانتكما،يرئإتقموانيكرهانلهحقان11صإتدساعدوانذههفي-الكبيرالمحققشخصيةومرض،اًلاطلأقعلىكتبترواية

كذ!ك،الامرىنولما،وءث-يقهاالاولىزوج""مع-مهدلأ-4عللاقلإفيرا.لقد!دقدرانالالايمكن،فيالعالمالادبقمماحدوهو-اًلرواية

اءر"بن.ابيندتوإ*-ابرلعدايعازهناككان"ذانسإألانمنبدفلااهـ،مبأسلحتهيلقيان-للاسف-اتئإفسحإالتحليلوعلى.فائقا

اهـذيالاختيارذلىك،ت،برلته3لمادهإاختيادهءنينشأهداانوالاجابة0الخالقالفئانمثكلة

ذي،وا)الاخرىالازأنيةالاجرامب"العنيفةالش!صياتكلءنيتمببزنريدكناؤاذا.للتناولقابليةالاكثرةهورستويف!مسكيفيالاخلافياما

ء-نا!فاينه-زاذياش،ن!صهفيمماثلةبدلوجودالىبهذاينيرلملألخنفذاًلذيالانسانانبدمموى،خلافيىعاليةمكانةفينضعهان

فيلاءتداءالممكنمهونسليبا(ورامرهإغرامهمثل،صياتهفيمعينةصقائق"لاخلاق،قمةاعلىيبلغانفحسبيستطيعالذجم!هوالخطببئةاعمافى

ار"إرمغررزهإانادراكناالتناقضهذاويرحل.هإصغيرفتاهإعلىالجنسيهـوالاخلافيفالرجل،هذاازاءتقومشكنقطةنهملفيلكفاننا

بمهواقي--منهجعلتقدتكونربمااضا،وستوبفسكيعندالقويةدونما،ؤلمهفيبهيشعرانبمجردلملاغراءيستجيبالنيالانسان

ادى))هـوشضه"ضداساساالفعايةحه،تهفيموجهةكانت،مجرماضميره.نبكيت.لبلغثم،متعاقبةبصورةيخطىءالذيالانساناما.تأجيل

"كضزهـ-تهات!يراتجدكانتو!كذا."الخارجمنبدلاالداخلدعلانهعلىللىأنيبعرضةنفسهيركفانه،طيمااخلاقيامسوى

كبهصربقإدرشخصيتهاحنفظتذلكومع.بالذنبواحساسماسوشيةالسلوكلان-الاحجامأي-الاخلاقجوهرفهولميرحقق.عليههيئةاشياء

دموء،اللاربلأموص""،"انفعاقي!يتظهراتإحإ،ارراددلآالسماتمنالرصإلجماعاتررابرهإبأحديذكرناانه.عملياهتمامالحياةفيالاخلافي

ا.،ض-ا"نظهراات!السءولتتلك؟برحإبهمالذينالشاسنحوصتى.نسامحهالتكة-رإاصبحتإى،عنهاوكفرالقتلجريمةارتكبالذي،اًلكإبرى

اشيىاء!!كانوه!ذا،قراءه-كمؤلف-بهايعاءلاتيااًلطريقةفيارهيباابرفانوكان.الهنرلجربمةارتكابمنللتمكينفعليةوسإيلة

ن13اذ"ابم!،ذاتهنحوسادبرا3ثيرنإاشياءوفيالاخرنحوسادياقلإبلةةسهـ-لي،لاخلاقاتإعريرضهلىاانواًلحق؟تمامااًلطريقةبنفسيسلك

تءكه!وأذةعوأرصمارقكانانهاخرىوبعبارة،ماشوشيااًلحقيقةفيالاخلافيدستو/ة-كيلكفاحئنالههااكنناجيكنلمكما.كلميزةروسببة

.تصورهيمكنالمطاشإبببنللتوؤتقالعنيفةالصراماتفبمإد.للغايةعظيماشيئا

احى-دهـ!،المهـقدةدستوبإةإسكيشخصببقىمنعواملئلائةاخرنالقراًلخضوعو5انتكاسوضعالىاستقر،الجماعةومطالبللفردالغريزية

خعدادا.تهواس،الورادبرةغيرالانفعاليةصي!انهحدهإ:يفيين3والاخرينكميوالالهالقيصرمنكلتوقير،والروصيةاًلزمنيةالسلطتينمنلكل

))سادياكونه-تإغيرلابصورة-ميهتميزكانتالتيالجامحةالمغريزيةيربلغهكانوضعوهذا-الضيقبمعناهااًلروسيةوالقوميةالمسيحي

علىاًر!هتستعء!يال!يةموهبتهايضافهوتميز،مجرمااوا!ماسوشياا!شرميةتاكميالضعفنقطةهيوهذه.ضثيلبمج!ودالعقولضعاف

وهـئإ،ك!صابيوجهـا!عهاندونبالفعلتوجرقدالرابطةوهذه،التحليللانلهاتيحتالتيبالفرصةبعيداد!سنويفسكيقذفلقد.العظيمة

.أوازنؤانذلكو"ع.عصابيينبربموزوااندونتماماماسوشيوناناس.وينورسجانيهااحد4نفمنوجمل،لهاومحرراللانم!انجهإمعلمايصير

معظمأي))تعارضهااًلتيالكفوضروب،الغربرنرية!طالبهبينالقوى.بدو؟لى،عليهيشكرهالقببلالاالانساليكأالحضارةمستقبلعلىيركون

ء،دهـ-رؤءدسةوبرف*ىاتبارتماماالملازممنتجعلربما"الاعلاءوسائلوربها0*عصابةسببهالذيفلهعلىيلامانالمحتملمنكانانه

فييروجدانغموضايزيدهالوضعانغير.(أ.الغريلإبةبالشخصية"اةرساذااخرطريقالهفتحتفدللانسانيةصبهوقدرهإذكالهعظمةتكون

الظروؤطتلكفيمتإوءا-قلناكما-يكنلمالذيالمصابالوقتنالس.ادحيانإفي

ازدادكلماش-لمهالقابا-ةازدادتكلماالذيالعصابذلكيوجدوانما،شديدهإمعارضةيثيرفانهكمجرماوثمكإدستويفسبرالىالنظراًما

ليسالعصابلان.الانابواسطةعلإبهاًلسيطرهإينبغيالذياًلمتعقيدمايصحوسريعا.للجريمةماديتقديرعلىمبنيةتكونلانلاتحتاج

ذلك،مر؟بتكوينفيينججلمالاناانعلىعلامةالا-شرث!كلفوق-جوعريتانسمتانفهتاك.واضحاالمعارضةهذهالىالحقيقياًلراًفع

وصدإنه.اضاعقدبهذاللقياممحاولتهفيانهالعامةالاشياءومن،قويهداموباعثلهالاحدودانانجهإ:المجرمفي

دستوبفسكيكانلقد؟عصابهيظهر-القولدققئااذا-اذنيهف

الحادةلنو؟تهنطرا،كذلمكيعشبرونهالناسوكان،مصروعانفسهيسمىوالص!روتالحاديالفصهـهلوهو-28!اعامفرويدكتبهالبحهـثهذا*

يتم!اعضليةوتصلبات،اًلشعوربفقدانمصحوبةتأتيكانتالنني"م"المرج.!59،طبعة-فرويدكناباتمجموعةمنالخماسىالمجلدمن

ركنلمصرعايسمىكانمااناحتمالاالاكرمناصبحوالان.هبوطالاسلذو،الوظيفيالاضطدإاب43!843!**ا!ات*

هـرعبانهلمذلكتبعايشخميانوينبغي،عصابهاعراضمنعرضاالاظلهرةيمثلوهو؟العصبيالجهازفييحهـدثالذىالعضويلاالنفسي

يقينعلىنكونانضطيعلان!ونرن.حادةهستيريابانهأي،هستيريالنهفيإ.التحليلمدرسةرأيفىالغالبفيغريزياحلذات،صراعية

دستو،فسكيرعصتاريخمنمعلوماتنالاناولا:لسببينطةالمنةهدهمنتام"المترجملا
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بلاهةغالياالمرفييصاحبكماتماعا،التطورووقوفبالب!لادةانطياعااًلمرضيةاًلمرتبطةللحالاتفهمنالانوثانيا،بهاموثوفىوةيرقامرةالمزعوم

الصورةمنجزءاًذلكيكن6لمولوت!،جسميةمغيةوبمبوباواضحة.ناقصفهمصرعيمظهـرذاتتوبات

لاناسايضاتحث،انواعهابجميع،النوباتهدةانالا.المرضيةنعرضانهناالغروريغيرومن.اولاالثانيئالنقطةولنتناول

انفعاقيصياةيبدونذلكجانبوالىكاملاعقلإاتطورايندونممناخرينلسا.اوو!ولءلىص،سماضوءاًؤهـلايلمقيذلكلان،له3الصرعمرض

منانوجدانهعجبولا.كافيةبدرجةلسيطر.نهمخاضعةغيرمفرطةإضظر!ازاًلاًلقديمالمقدرالجنونمرضان:الاتينقولاننستطيع

واح!مرضيشيءالصعباناتاي-اًلظروفهذءفي-اًلمستصبلاً!ة.حرى"ال!ديدارضاذلكانهعلى،ظا!ربم!مرفيكشيءاليه

ننظرانيستدعيالظاهرةالاعراضفينجدهالذيالتشابهانويبدوفحوثحضةوتغييره،ت!دئهاالظاهرفيلالم.كنوادفه!،لاتحصىالنني

مرضي!لننفيسميقانيزماكانتلوكماتبدوفهي.وظيفيةنظرةاليهااننجبر،المج!المبكاتبجميعالمشمروهبوطه،والعدواًنيةالعنض

تمامامختلفةظروة!فياستكدامهويمكن،عضويةبطريقةتمغريزك!اكو!ات،قن..الد!ةالىتم!ماتفتقرالهمورةلهذهالعامةالخطوظ

الانسجةاصاباتالىاًلراجعةالمخيالمنشاطاضطراباتحالةفيسواءص!محنوالعجزاللسان!ممصحوبة،هجومهافيعنيفةتكوناذ

الاقتصاد!ثليالمتكيفةغيرالسيطرةفيوكذلك.التسمميةالاصاباتاوالحاق.طورةمنؤء4جطال!مبرةالصرعيةالحالةوبلئ،اًلقبول

تعمل!اًلتيالطاقةنشا!ليهايبلغارننيالاوقاتوفي.)2(العةلياًلى!قىاـن،ذلكمع،يمكنالنوبتهذه-بالذاتاًلقاسيةاًلاضرار

الميكانيزموحدةمنلمحةنبدالانقسامهذاووراًء..الطزمررجةالعقلفي.السريعالمروراواوروبةمنالوجبنةالفتراتعلىتقتصرانررجة

بعيدايقفانلايمكنالميكانيزموهذا.الغريزبميالتنفيسفيالسائدةالمرإضفيهاررقومقعيرةزمنةفراتم!لمهاتحلقداو،الدواربهجمات

وصفلقد.تسمممياصلذات!اساسا!التيمالجنسيةالعملياتعن.شمورا!لا-يطرةختواقعاكانلوكماشخصيتهعنخارجبشيء

فيون3يدركانواهذاوعلى،مصغرصرعبانهالجماعالاوائلالاطباءبر-حميةبئسبابلا!هابطر!ةعامةتتحددانهارغم،النوباتهذه

عنللتنفشالصوعيةللطريقةمكيفةاومخففةصورةالجنسيالفعلالبحهادقليةاًلاسباب!ىالىالأونيبمظهرهامدي!ضةتكونقد،بخنة

الحافز.عقلتة،ث:هاتاخرىجواشبفياستجابةتكونقداو"مثلا.كالخوف"

ايضاهو-العامالمبداهذانسميانلممكنكما-الصوعيالفعلورد!ازةقن،ا!طئدةلاتالحطلمعظممميزةصفةالنصنيالعجزماكانوايا

جميةبوسائلالتخلعيميداعلىيقومالمذكياًلعصابسهطرةتحتواقعا*سيدخللى!بر)1((1طم"ودزحالةوهي"لنامعرومةالاقلعلىواحدة

تصبحوهكذا.نفسيالهايتغرضانلايمكناقيالاثارةكمياتمن!فسي!حملاقي.الاخرىالحالات"،ال!يطااذ!نيةالوظائففيفيها

بواسظتها،وتتعدلتتكيف،الهستيريااعراضمنعرضاالصرعيةالنوباتحاهـةمثلللثكوكعرفةاووالردللاخذفابلةتكوناناماالتماكب

ومن-.للتئفشى-العاديةالمجئسيةالعمليةبواسطةوتتعملتتكيفكماولصرعضحببةوقعواالذينانسيعطيئاوقد."4نفسدشويفسكي

0"وجداًني"وصع،عضوكيمرعبيننميزانالصحيحفمنثم

الاولالنوعمنصرعايعانيالذيرالشخصانهيلهذااًلعمليةوالدلالة

.النوعمنصرعايعانيالذيالشخعربينما،المخفيبمرضمصاب

خاضعةالعقليةحياتهتكلنالاولىالحالةفي.عصابيايكونالثافي/.ت..ا-%.ع4-

تعبيراالاضطرابيكونالثانيةالحالةوفي،الخالىجمنمتحوللاضطراب!+فيووخ!++ةاءا.ور*:--.-س

الثانيالنعمنصرعاكاندستويفسكيصرعوحياتإلمحتمللعقليةجدنفبهاعن.ت...؟؟نرف"؟؟لأمم1.المننتول.لاأ.

ذلكنثبتلكيفملينا.القولفيالدقةشننااذا،هذااثباتيمكنولا-؟4:تيفيا.*كأ!!

هذااقلمصةلعليلمح!افيح!رالهلانعرمعدفاالاخيط!حياس!ولمهسكيفيتقلعالعدلهد.لالأ!لأةخمقةنمؤ

مييمبعهاوماالوبا!طهوربدءبادماجلمايسمحوضعكللكونر

عنمعلومانناانكما،شعئالايعلمنانفسهاالنوباتوصففار.

قرةالىتعودكانتالنوبتتلكانهواحتمالاالاكثروالاةتراض!!راسللئدلرشرا

ر،عراضبرهـأتانهاعلىنتناولهاانعليناوانأطفولتهفيبعيدة01ا-ا.ا

تلقاهااًلتيالصدمةمعنةبعدحىالعصابصورةتتخدلمموانهااًخف

)هكنممأاًل!يرهناكيكونوقد.ابيهمقتلأيعشرةالثانيةسنليلا

ادساءتمامماانقطعتالنوباتتلكانماثبتاذاالنفطةهذءعنيرقالىان

.)3(هذاتناقفي"لاراءبعضانغير،سييبريافيمنفاه

كاراًمازوفالاحوةفيالابقاتلبيناحظا؟هايمكنالتيالصلةان

ل*راًجماكت!ابمنواحدمناكئرهزتقدنفسهدستويفسكيوالدومصير

"981(-1281"+س!ايح)!اه،2كأول"كى4ت!لتزهلمهو(1)

دحنمشالماالمختلفةلبلهلتدسالمرلاقالطاكالماضمعهـنططبدرتئفقلدلومبدعالهيادضبراوونعا
منسيعهم...والعمعالابمار.م!كالرمللهفيلحالاوله،0185"

خلقهوالمنفهـبميال!تحليرمددسةعندلعقلي1بالاقتصادالمقصرد(2)

بأقلالاكبرالمنهفعةمبدأمعيت!غئبماالعقليةالطاقةواستهلاكوتوزيع

..اصدرت

"المتربم،.مجهودممكن01813ليروت-صدووصا!يددارالمجغة3/

التاليةالغخنعلىلحماضية1نظر1(3)
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طاسهابيتطلبفاز4ز)كومع؟19اوديببعقدة"يسمىلماالسوبما."النفسعلمكلمعينةحديعةمدهـسة"الىا/لرجوعالىب!موادن

هامسا.نجدزا"المقصودةهيا،درسةوهذه"النفمذعبمنظر-التحليلوجهةفمن

داكضانية4نسمهالذياككويبرالعامليركو!حي!نمااخرتعقيديشمأد!وءهسكيفعلردتعتبروا!،صدمةاقسىذلكفيلرىلاىمدفوعين

،الطةل?دف:بؤوياتطوراروتطورا8"5?فيول3الا؟االجنسبلمةهـ--زرهعلىبالبرهـفماض!تاذالكني.عصابهفيالتحولنقطةعلإها

-بالخصاءالصيت!دإهـذكورةتحت-يصبحعندئذالطفلميللاناخاهـربانملزءااكونفاننيالنفسبمالتحليلمناساسعلىالوصهة

اهـ!.وهفيوممكانؤينفهلمع،الانوثةاتجاهاًلىالانحرا!فياًؤوىلفءعلىاعثادينغيرالقراءاولئكلجميعبالنسبةغامضااصبحبان

الحل!ذايجعلالخصاءمنالضوؤطلكن.ايهلحبكموضوعبدورها.ونظرياتهالنفسيالتحليل

ءـواذاللخهماءيخضعانايفاعببهانيفهمفالصني.كذلكتحيلاالتىالاولىاًلهجماتمعىنعلمفنحن؟اكيدةمعينةانطالأقنقطةلدينا

كراهـية-ا)دافعينكلافانو!كؤاً.مرأةىاس!منمحبوبيموناناراًدبزهـ!ال!رعوفوعقبل،الاولىاعوامهفيذستويفسكيمنهاعالى

و!!ر،ال!تيمافين-الابمعحبعلأفةفيوا)دخول،الابهـنخوفابرهايننركاناذ:الموترلالهالهجماتلهذ.كانوقد.طويل

تجة"ففيالابكرا!هـكأبانالقائلةيقةالحظفيمعينةسيكلوجية.ففرفةالمرضدهمهوقد.والغفوةالسباتمنحالاتمنتتافيوكانت،الموت

حبعللأقةفياًادخولإعنربينما،"ارءماءهـو"خارجيد!طرول،لااساسمفاجيءتئاب3اصورةفي-صبيامايزالكانبينمااولا

اًخطرنفسالى،الا!فيإبىجعانهرء!،داخا؟غريز!اخطراالابمعانوشكعلىكانلموكما،بانه-لصديقهاًخيراعنهقال-وشعور

اًلخ،رجي.للموتمماثلةحالةهذاتبعتقداًنهوالحقيقة.التوعلىيموت

..،لا،....الابة.11ح؟!-معتاداكانالصغيرفإودراناندرير4شقيقهلنا-يقول.اًلحقيقي
هـلحصاء،بامنالحوو!هـوم!ولعيرمراباهيهكرمايجعلن

.....!..،+يذهبانقبلصببرةوريقاتجاننهالىيتركان-منحتهاوقاتفي

اكبلعامل!لحوفللببرا:لانن!ر.بين.الاوومنشمميكممناًلل!ملكر-جمطهيةبعلاببممويمكىكعقاالشبيهالنوممنحالهفيالليلاثناءيسقطربماانهفيهايقول،للنوم

المرضيةالصدةاًنويبدو؟اًلسويالعاملبانه-،ءوالخصالعقابمنءيلد-فيدب".ما؟خمسةدفنهيقجلانثممنيرجووكان،بالموت

.(629-اع،وايكشتين

العالجنسيلثالثنانيأيلقولخوفدمنلتمرق!طالالال!مننعداةدلهذسوكبلكراوهكذلاتحييلتدلفهي.بلموتالشبيهةالنوباتهذءومقصدمعزىنملمونحن

وجودن!رضانأيبا!جبدولا،!لمعصابالمعززةارهوارواوالاوليةشرصاكاناوبالفعلميتاشخصاكانسواء،ميتشخعيتقمصعلى

النقاذيرمكنصورةفيرظهـروهو،دستو/فسكيعندالاستعدادهذاءـ!!رةالاخوالحالى.قوتهفيارزاقترغبولكنالحياةقيدعلىمايزال

علاؤاتتلعبهالذيالمهامالدودؤ!"الخفةالمثذةالنسقيمثل"ايهـاف!يرغبكانفالمرء.العقابقيمةللنوبةيكونفمئسئذ.اهميةاًلاح!ر

المنافسيننحوالغربباللينموقفهوفي،حياتهفيا!زكورمعار!را!ةوؤ-!،الاخرالثخصهذاعواصبحوالان،اخرشخمىيموتان

الظكيد.الىاكفسيالتحليلنظريةتعمدالنقطةهذ.في.نفسهامات
بالجنسي!ةالاتفسيرهالاإمكنالث!للمواؤفالملحوظفهمهوفي،اًلحب

.فروا،1منكثيرةامثلةماتظ،رنحوءلى،الم!وتةلمثلية9النوبر-"وان.اباه!مابالنسبةعادةيركونالاخرالشخصهذابان

.للذاتعقابهيانما"هستيريةبانهاتسميتهاعلىاصطلحنا"الثي

.مكروهابضدموجهةالموتفيرغبةعلى

ئئععرقىالاساسىالجرإمةهو-مروفةنصلوجهةتبعا-الابقلان

،وا)"ابروالطوطممنمقالاتيانظر"للفردوكذلك،للبشريةوالاولية

الادابدارمشموراتمن،بالذنبللثبعورالرئيسيالمصدرحالايةعلىوهو."1291-1612

ت.تحلمفالابحاث:الوصإدالمصدرءـوكاناذامالانعرفاننارغما

والحاجةللذنبالعقليالاعل-تعيينفي-تثنتانعلىقالرةبعد

..ل...ا(!دكوبمونانالمصدرلهذاالعروريمنليسانهالا:التكفيرالى

!ئثهار،زكاو!ارارالصبيعلافةان.ايضاحاويتطلبمعقدالنفسيفالموقف.اًلوحيد

عأ"3126،لآ4"ا*7متناقصةعلاقة-لقؤلكما-هيبأبيه

قان!لوىوورتهاوثوجد،كمنافسالابمناتغلصالىتهدفالتيالكراهيةالىفيالاضافة

ؤ،نطوفدوىالاياح!ييرتبطاناللصنياناًلموؤفانوهذان.لهالحنينمنة!ر-ايضا-عادة
مو4لازوالدهمكانفييكونانالصبيفيود،الابلشخصتقمصاليخلقا

اس!!الص-وسلصاحالماالنعمنالعودة.!افهءند:مد.اىايضايريدولانه،مثلهيصنحارويريدبهيعجب

-.يصلمعببنةلحظةففي.قوبم!عائقامامعئدئذالكليالتطورهذاويقف

معاوفنئفيقمهر!نعيناكرالخصاء.علإهايعاقبقدكمنافسالابابعادمحاولةانفهمالىالطفل-

بذكورته-بالا-تفاظاهتمامهاي،الخصاءمنخوفا-فانهثمومن

ا!ميسىهـلميماسغربيةقحائد.وطا،سا.ابيهمنوالتخلعىامه!اًمتلاكفرغبتهعنالنظريعرف

بالذنب.اكمعوراسالىتشكلفانهاشعوراللافيالرغبةهذءمكعت

اقيورسدصلاجبلاديفياداسسالمصيرأي،السويةالعملياتهوهناألانمانصفهاننعتقدونحن

حجازياسعبداحمدسطبلامدينةالنقيضعدىتؤكد-نفسهدسبفسكيرايفيهابما-الاراء(معظم3)

ق-ى)منفاهفيالااللنهائيةالرسصورتهيتيخذرمالمرضاًنذلكمئ

لادشدارفيالشكالىيدعوناكافياس!نبالديناانالضرلهسوء.سيبيريا

ب؟تكجربةفل،الذاتيهةسحيرهلمفيالهـحصطبيونيوردهاالتيالقفايا

اً(23ص.ب-بروتالعرضءالصلاتايقاتبهماالمقصود،زائ!ف!ةمعلوماتت!طقذكرياتهمان

المع!قلفيدلتويفسكياعمتزالاًنالمؤكدمئانفهـيظفرذلكوعع،المكدرة

*.اًلمرسهظروفنهملحوظبشكلغيرقدالسيبيري
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الحيالاصنحفقد0المكنو.نةاًلرغناتهذ.مثلالواقعيحققانالخطيريبدوماكاناذاً-اًلحقائقاغيرانلااستطيعاًننرغم-لاسفانبم

سف-قلان.ذلكعلىبناءالدفاعيةالوسائلجميعوتدكمت.واقعالمواقفالغرضهذااًن،النفسيالتحليلعلىالمعناد،بئعيرالمقراء

تقمصهعلىذلكمعتكلوهبم،صرعياطابعارستويفسكينوباتاتخهـذتامر،بالخصاءالتهديدتأئيرتحتونحولها،الابنحووالحبالكراهية

مثلمريعةاصه:حتالمنوباتهذءلكن،العقابمنكنوعابيهلشخصالخصاءعقدةانشخصيااتوقعانوعلي.لهمعنىولاتصس./قهإم*نلا

وبرخاصقى-نسملتهالدبم!الاخرالمحتوىعناما،نفسهالمخيفابيهموتلااًستطيعلكنبم.عامةالنفورانواعاشدستتيرلابداتيابالنن!(د.!!!ب

التخمن.علىيستعصيفانه-الجنسيالمحتوىالعلاقاتهذهوضعتقدالنفسيااتحا"ليكأرةانءاىاصرانالا

اًلصرعبهبةىالنوقياكفيرلحظةفي-:انههوملحوظواحدشيءهناك"مغنناحفيهاندركانوعلمتنا،الشكولظمتغنبعيداخاصةبصفة

برالفولهذايكونوقد.الفائقةالغيطةمنواحدةلحظةالمريضيعانيصرعامايسمونهعلىالمفثاحهذانطبقانفعلي!ناواذنالمعصابانواعكل

يرسمعاًذالمريضصجسهبالتحررالشعوراوبالانتصارللشعورتسجيللاالالثاءتلكسعورناعنجدالمبعهرةوانها(9دستوبفسكي"كافنات!

.نراتكهـت،وقد.الاطلوقعلىالعقابانواعاقسىفوراًيتبعه،الموتاًنباء!إللاشعوريةاالعقليةحياتنا"نحكماا"!بما

الساربالاقيهاج،بالفجيعةثم؟لانتصار:المتتاليينالشعورينهذينبمثلفيالابكراهيةكبتعوا!بلايسصنفدالحدهذاًالىماقيلانغير

ونجس،الندائيةالعش!رةفياًباهماقيتلاناللذينالاخوينعندبالحزنتمبالرغم-انهاعني:اضافهيرضبغيجديدشيءؤ!ناك،باوديعقدة

لحالةبالنسيةك،ماثبتفاذا.الطوطموجبةاحتف!الفييتيرذلكانثابتسامكاناالنهايةفيلنفسهالابشخعى.قمصيتخذ-شي!كلمن

لايقبمذلفىؤ،ن،سيبيريافينوباتهمنتخلعيقدكانانهدستوبفسهـيكعاملفيهنفسهيثنتولكنهالاناالىيصلالتةمصفهذارالانامي

4قز.عقابههيكانتنوباتهبانالقائلةالنظروجهةعلىالبرهانالاالانااسمعليهنطلقوعندئذ.الانامحتوىباقيمع!كلارضمستقل

4اتفر.اخرىبطر،قةيعاقبكانحينمااليهاحاجةفييعداماكثر-الابلنفوذكوريث-اليمونن!سبططول&.54!5ألاعلمى

منالعقابالىالفروديةالحاجةهذهانفالاحرى،هذااثباتلايمكنالاعلى(لاناي!ذ،وقاسياوعنيفاجافاالابكانؤإذا،اهمببةالوظائف

ؤ-دبانهالقائلةالحقيقةيفسرلمستويفسكيالعقليالاقتصادجانب-وبين!الانابينالعلاقاتفي-الظهورالىوتعود،منهالصفاتهذه

علىكانالحيلقد.والنلالبؤسمنالاعوامهذهسليمبشكلاجتازالاعلىالانااصبحلقد.تكنتاًنالمفروضمنكانالتيالسلنيةصفة

كاناًنهبدولا،ظالماحكما-شباسيكسجين-بالاعوامد-ننويفسكيبطريفةسلمبيااعماقهفياًصبحانهابمما،ماسوشياالانافاصبح،ساديا

الابيديبينيستحقهيكنلمالئكبالعقابهذاقبللكنه،ذلكيملمنفسهيقدماًلذيالانافيالعقابالىكبيرةحاجةوتتطور.انثوية

ضدخطيئتهعلىيستحقهالذيالعقابعنكموض-اًلقيصر-البديلفي-اخرىناحيةمن-الاشباعوي!جد،للقرركضحية-ناحيةمن-

ابيه.بديرلبواسطةعوقب،نفسهيعاقبانمنسلافهو.الفعليابيه.(ةابالذنبالشعورفيأي"الاعلىالانامنيلاقيهااكبالمعاملةسوء

فهـ-ن.المجتمعيروقعهالذيللعقابالنفسيالبريرمنلمحةنجدوهناالسلبيللموقفتحقيق-بالمثل-وهو،خصاءتماماهوءقابكللان

الانايطلبه.العقابالىتشتاقالمجرمينمنكبيرةجماعاتانالحقيقياسقاطاالاالانجبرمظهرءفيلايكونايضاالقدروحتى.الابنحواًلقد.رم

،!وؤعانالىالضروريرةالحاجةمننفسهينقذبهذاوهو،عندهمالاعلى.للاباخمراً

بنفسه.العقابالمرضيةللعملياتمماثلةالضمرنكلينفيالسويةال!ملياتاننيولا

الاعراضتسودهالذيللمغزىالمعقدةالتحولاتعلىاعتادمنكل-ابينهما.اًلفاصلالخطتحديدفيبعدننجحلمفاننا.!اوصفناهاالمتي

مغزلىاضتبعبمحاولةهنأالقياملايمكنانه+يفهمانسيمكنهالهشيريةا،ودةالىينسبهناالاحداتمنالاكبرالنصيباًننلاحظولىوف

قدندعياتأوركف؟.)((البدايةهذءوراءيكمنالذكمرستويرفسكينوباتالامودمنيكونانلابدهذااًلىوبالاضافة،المكبوتهللانوثكأالسذية

دزاي-ااتانواعجميعبعديتغيرلىمهوكماطلالاصليمغزاهاانفيجميعمنهيخشىالذبما-اًلابكاناذاما-عرضيكعاعل-الهامة

اهـلاقايتحررلمدستويفسكيانمطمئيننقولانويمكننا.الاخيرةهذاكانولمقر،الوافعفيملحوظبنن!كلعنيفاإضاا!و-الاحوال

كان؟ما.اب!4قلفينجبهةعنينشعأ،كانالذيبالاذبالشعورمناًلغيرشعورءحقيقةائرنقتفيانويمكننا،دسوإفسكيحا)4فيصحهـحا

كانتاخرينمختلقينمجالينفيموقفهايضايحددبالئذبالشعورهذاقودلآاًنثويةمودةالىلنصلالحياةفيالماسوفئميوسلوكهبرالذنبعادجم!

ونحوالموهـةاسلطةنحوموقفه،الحاسمالعاملبينهماالابوةءلاقةنقح،!:يليكماهيلدستويفسكيرالئمسبةفالقضيةواًدن.ظاهربشكل

خضوعالىاًلموقفينيئهدمنالاولالموقففيانتهىوقد.باللهالايماننفسهعنيدافعانيمكنه،الجنسيةللثنائيةخاصؤويالىءتعدادذو

كوبدإشاالواقعفيمعه،اخرجالذي-القيصر-اًلبديللابيهكاملوتقوم.برالقسوةيتميزابعلىالاعنتمادض-رارررةمنكبيرةلددجة

كانتاو!.تمثيلصورةفيغالباتمثلهانوباتهكانتالتيالقتلالتيطنيعتهاجزاءالىمضافكشيءهذهالجنسيةالثنائيةخاصية

بحريرصةلنفسهاحتفظؤقداًلدينمجالفياما.اًلعليااليدلننفكبراـلشبهمةاًلنوبلىاعراضنفهمانيمكنناهذاوعلى.افيملبرااًدركناها

الايمانبينيتدبنبكانبهاموثوقاتبدوالتيللتقاريرفطبقا:اكبر،الانامنجانبفيللابتقمىانهاعلىمبكراتعنر،"كانتالمض!رالموت

عنيتغاضمىانعليهالمستحيلمنالمظيمعقلهجعللقد.والالحادلتصبحاباد"فقنلانتريدانك".العقابمنكنوعالاعلىالاناد"قم

نايأملكانلقد.اًلايماناليهايؤدياتجالعقليةالصعابمنايميكانيزمهوذلك-("ميتابولكنك،بوكاًاًنتالان.هوانت

وستفيدوان،المسيحيالاعلىالمثلفيالذنبمنوتحررافخرجايجدان."انتيقتلكابوكالان"ذلكوبعد.المنظمالهسهتيريةاًلاعراض

المشبح،ردورشبيهادورايلعبلانكوسيلةالاممنيعانيمماايضا.وهوالذكوريةاًلرغبةخيالفياشباععوللانابالنسبةالموتعرض

-75الصقحةعيلىالتتمة-الاعلاشباعدلانابالنسبةهو؟ماسوثبماشباعالوقتنفسفي

الاراءاحسقان(1391-)1291؟والتابوالطوطم"انظر)4(يقومان("االاعلىوالاناالانا"وكلاهما.سادياشباعاي،عقابي

يفسكيدس!ترذكرهالذيهوتنتابهكلنتاالتى.النوبات!حمونوءمغزىفي.الاببدور

الانفعايى"مذهوقمعاليتهانفمان1ستراخوفلصديقهقللحينما،نفسهقدالابويوموضوعهاالذاتبينالعلاقةانقلئاذجملاناردنافاذا

مجرمل،لشفهسه!بدوكلنانهحقيقةلى1اجعينراكاناصرعيةنوبةبعدان!اأي،الاعلىالانابينعلاقةالى-بمحتواهااًحتفاظهامع-تحولت

،مجهولذنبعبءيحهملبانهش!ورهمنلتخلصن1لستطيعلكنولمالافعالردودتختفيوقد.جديداساسعلىجديدوضعفيدخلت

،؟!اميلرفولوب)يرهقهالشعورهذاوكانعظيماخطأا!تكببأنهالواقعيمدهالم(ذا،اًوديبعقدةمنواًلنا.نجةلهذهالمماثلةالطفلية

الموجهةالائهاماتهذدمثلفيالنفسيالت!حهـليلويرى(1188صبالاحرىهياو،نفسهاهياًلابخصائصتظللكن.جدإدبغذاًء

الذنبليجعليجلهدكاصو"النفهـسي-الواقع"ارراكعلىديهلاتللداتالشديدةرستويفسكيكراهيةتدمممتوهكذا،السنينمرمعتستهلك

له.مملوملللث!حعورالمجهولمنيكونوعندئذ.المافونالابهذاضدالموتالموجهةورغبةلابيه
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ذلكءف!ل!عسكيمل!وظهسوبيدلهاالحممعهاالمطلففيهاحهاًيضالهترتكبألابقئلوجريمةءهج!بفسكي(!

،الالجاءلعسفيابعدحطوهممحطو)،(الروشبهالروايةاما

بالبطلتربطهالبماًلبنوة.علاقةنفسالمقتولبالرجلتربطهالاخر

بهمعتر!الاخرالشخصحالهفيالحنسيةالمنافسةوداًفع؟ديمترجما-8؟الصفحةعلىالمننشورتتملآ-

اًلىيسمىن39لوكما-المزلحوماًلصراعاًي-هومرضهاليهنسب

جريمةمرتكبىءانفيه-العصابيايالصرعىالجانببان*عترالى.بكنلمفاذاً.اًلعالمتاريغفيلئتطورفردبم!اجمالطريقعنوذلك

اككتة-المحكمةفيالدفاعهرافعةفي-ثانجبة-توءثم.الابقتللاذلكممثفقد،رجكياواصبح،اًلحريةضقؤ!-العمومعلى-

تقولالننيوهمط-النفسعلمقيمةمنللحطقيلتالتيالمشيمةينثيوالنبم،عامةاًلبشريةالهـائناتفيالموجود-النبوي.اًلننبلان

ا!هـويه،-مندانعقىلقطدةوانها:(لاالانجاهبنفيزوظعاًقىاررة"شدتهصطفائقةفرديةدرجةثهبلغفد-الداشالشعورعليه

دستويفسكيلنظرةالعميقالمغزىلنكشعفرموهاانالا!رنلافاننانكباًذونحن.عل!تغلباناًلعظيملذكالهحقامكن4اغيرمنوظل

الجريمةارتكبنعوهـكلنانابىالاةتستحقلامسئلةانها.الاشياءالىواننا،التحلبلنزإاهةمزؤخابانناللهجومءرضةانفسنانجعلهذا

وكلارتكالهافيلرء!ىنمنلعرلىلاناًلالهتملاالنفسفعلم،فعلاالمتميزةالنظر؟جهةمنالاكبربرهايمنىلالاحكامستويفسكياخضعنا

............"الكبيرالم!ق"جانبالمحافظياخذوؤد.اًلحياةفيمعينةلفلسفة

ل!ببسلسلم!مبرل!دجميعمبب!نمإسارثعتهقدمةطهذملىثممحصب!ة،ومنسعننثناجملأءعوطوطفه،لا،سليمالاءنروامىوهذا.مختلفةبطرإقةسشويفسكيعلىويحكم

ا،طوةفياًلصرى)7(،1(جرم،الساصر،اًلسعي،المتهورالشهوايممليحويسسننويفسكيقرارا!ملا!ةفييقولا!الاالمرءيستطيع

دلمتريس0الحد"ثمعرىففي.ظاهرطاصىمشهديوهذكأدامارولى!ربعمقليهة88هاىفى"!اول48كفعمليةبفعلتصردقدانهعلىدليل

........000عصابهالى

جريمةلارتكاباًستعداداًديمتريلدىانالاخبريدركسوفيبماواكى

المثصود/بمونانالمست!يلفمن.ديرهـتريقدميعئدفيئحنييبرقتلفيجميعاًلادبيةالاعمالاًكبركونللصدفةنرجعانبسهولةيمكنلأ

الموقرالرجلهذاانلمقعود1انبدلابل،ألاعحل!هنالتعيبربهلاوا،خوة،شكسيبروهاملت،لسوقوكليساوديبماساة-الازمان

نفسهمنيضعاًلسببولهلىا،وابغاضهالم!مازدراءاغرأءيرلعرقتلاي،الموضوعلنفسكلهاتتعرض-لدستويفسكيكارامازولى

حالودلاتعاطفالمجرمنحوستوإغسكيتعاطفانوالحقيقة.اًمامهاًرممابالىالدافىعانالثلاثةفيالأعمالنجدذلكعنووفلا.الاب

المسكين،الشنيفينايربيرهاردانتبىالشفقةحديتجاوزاله،له.مريحبشكلمعروضسالمراًةعلىالنسبيةاًلمنافسةوهـوسذلك

والمجانينالمعروعينالىبهينظركانالذي"المقدصبالخولى"ويذممرنامنالاسبطورةالمشنقةاللراماتمثلبالتاكيدهومراحة*موراًكران

اًلذنبتفسمهتحمل،مخلصالاغلبفيهومندهالمجرم.مضفيما.الجريمةيرتكبالذيهونفسهالبطلاننجدايضارف!ها.اليونالية

؟قتلهالانذلكبعدبالمرءحاجةولا.اخرونلمهيحمانيفغيكاناًئذيفالاعتراف.وتخفيفتهلإببدونمستحيلة-كلوناثمريةالمعالجلألكن

ببلله،بالجمركترلىانالممرءبدولأ،فعلاقنلقد(المجرمأي)الهطالمااليهوصلنامالحوملى-الابقرجريمةارمماببنيةامعفولى

اضسبةواالحالة"،مناءباله-القتلعلىنفسعهيجبرانيمكئكانالمرءلاناليونانيةفالهراما.تحببوطاعدادبدونمحتملنجبريبىو-تحليلنافي

اساسعلىقائمتقمصءـوانما،رحيممطفمجردهذاوليس.للمجرمبطربقة،للعباداًتا!رمالتخفيف-بالجريمةاصت!فاظهامع-تقدم

.اثكءبعضمموههثرجسيةالحقبقةوهذء-مماثلاجراميدافعصودةاكراءفيالواقعفيللبطلاللاشعورياًلدافعاًسقاطبواسطةفنية

إكونوربما(لحطفالاخلاقيةالقيمةالىنسيءلاذلكنقولاذونحن)ير!طبهاوهو،صد9بدونفعلتهالبطليركب.اليهانتقلفى!القدرمن

وهوهيكانيزم،الاخريز،الناسمعالوديالتعأطفميكائيزمعامبوجههذا-ذلكمعسالاخيرالمتصرهذاوبوخذ،اًمريةتاثيرتحتالظاهرفي

الواقعالووائيحالةفيخاصةتامةبس!ولةيدركهانالمرءيستطيعيصلانفحسبالبطلفيهيستببعالظرهـالنيفي،الاعتبادفي

طريقعناتعاطفاهذاانشكولا.باللئبالشعورو،ةكحتيرمزالذيالتنينعلىفعاتهكررقديكونانبعدالأمالملكةامتلاكالى

.للموضوعدستويفسكياختيارتحديدفيحاسماماملا"لاناًلتقمصبأييقوملا،شعورياويرصبحذئبهنجخشفانبعد،والبطل.للاب

المجرملم(انا؟يةلواًفعه!وناللي)العاديللمجرماولاثعرضفقد.القدرقهرمناًلمصط!ئعةبالحيللأبالأستشهادئفسهلمسامحةمحاولة

الىيرجماندونحيلالهنها.بةحتىيبقلمومو،والديئيالسياسيمستوىطىكمتقدكانتلوكماهليهاويعاقببجريمتهيسلماله

داعزافهليدليفنيعملفييستخدمهوان،الابقاتل،*صليالمجرممنكماماصحيحايكنوان،ظلمالعقلئايبدوماوهو-تماماشعوري

هو..النفسيةالناحطن

زوجتمهيوهياتونشر،وفاتهبمدثستويفسكيكاباتنشرالقىلقدذلمك،فالبطلمناًكثرفباشرنحيرفالتمثل)5(الانجليزيةالمسرحيهفياما

قضى-اهااقيالفترةامني،جياتهفيهامةحادثةعلىساطماضوءاتمتبرلا،اخرشخصنفل!االليائما،بنفسهالجريمة-درتكبلا

الذيالحدثذلك،المغامرةالىهوسفيمدفوعاكانحينماالمانيافيللمنافسةالحقيفالدافع.ابؤتلجريمةلهبالتسبةالجريمة

اخطاؤها.يمكنلاالمرضىالهوىمننوبةالايفنبرءاناحديستطعلمفض!لا-نرىونحن.تخفيفالىثممنيحتاجلاالمرأةعلىالجنسية

.فكمالائقالغيرالملحوظالسلوكلهذاتبريراتالىحاجةهنالههنولماتسرنعلمحينمامعكوسضوءفيالبطلعنداوديبعقدة-ذلكعن

شكلأدستويفسكيعندالذنبمبءاتشذ،العصابيينمعغالبايحعثلهذمينتقمانلهبدفلا.لاخراركلبهاالتيالجريمةمنعليهالواقع

انهحجةوراءيعتصمانمقدرتهفيوكان.الدينكعبإملحوظاونحن.ذلكمن-فريبةبصوت-عاجزانفسهيجدولكنه،الجريرمة

يعودان-الموائدعلىمكاسبهبواسطة-بامكانهيجعلانيحاولممانيفسحبالئذبالشعودانغر؟دعوقهالفيهوباللذبشعودءاننعلم

اكمرتكنلمهذهانغير.دالنوءعليهيقبفىاندون!وسيا؟لىمملارراًك-المصابيةالمملياتمعتماماتتمشبطريقة-مكانا

هوالرئيسيالشبمءانيعامكانفقد.بهاليسلمكافيةبدرجةونبيلاكفردبالذنبيحسالبطلانعليد+للفهناك.مهمتهلإنجازكفايته

..لنفسهاح!تقارءهنتقللابمرجةالاخرينيحتقرانه.فلاكق

.)المترجم(التواليعلىوسميردياكووندايظقدإديقصد)7(

غندي-لهشهأنلاللمالالنرهاتاقسم\ا:!ابثهاحدفيكتب)8(لمترجم()1.هاصلتيقمد)5(

!3.؟الم!الالىبحاجةانييعلماًللهاًنرفم،باللعب)المتزبم(.كاداعازوفالاخرة)6(
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تاخذهذهاًلمرتجلة.المحبليلةوبعد.النهايةفيفراشهمشاركتهوالى،الحقيقةليدرككافيةبدرجةدقيقادستو،فسكيوكان؟حجةمن

إعودلنبأنه،هدا/قرالظهرفيكانالذيمااكمابمنوفيقاءهداسلوكهتفاء!بلوكل)8(.للعباللعب-نقسهالقماربللاالمؤمار

موطن!الىعودتهرحلةلمصاريفاللارمبالمالفتمده،ابرااللعبالىيستريحيكنلماًنه.هنهاكثروتظهرهذاتظورالاندفاعياللامعقول

تبدأفانهاذلكومع.قطار.قيامقبلالمحطةعندتقابلهانوتعدهاماؤبةاخرىطريقةلهبالنسبةالقماركان.شيءكليفقدحتىابدا

ركلللتضحي!ةباستمدادتشعريجعلها،اليهكبيربحنينتحسعند!ذكلمةاووءدا-يومبعديوما-الضعيغة؟كألزوجيعطيكان.الذات

نامنبدلامفهتفصبانفتقرر،بهالاحتفاظسبيلفيتمتلكماوكان؟خاصةاليومذلكفيللعبيعودوالا،لدبيعودالاشرف

وفي.بالقطارتلحقفلاالسيثهالمعادفاتبعضوتعطلها.تودعهتوديخسائرهكانتوحينما.داًئمابوعدهيحنث-هيتقول153-

وهناك،.الصالاتالىاخرىمرةتعودالمفقودالصدإبئالىشوقهااشباعاهذامنيستمدكان،الحاجةحالاتابشعالىداًئماوبهابه

اش-اباكان،هاعطفياثارنراالاتيناليدرنثاليةترى-اند!اور!في-،اماءهانة-4وإ،ينيسبانعندئذرتطيع3اناذ.ثانيامرضيا

51بهـوءدؤوء،-لكنه،لهابوعده!ذكره.اللعبالىعادؤدالخثوقرزاهمثلتزوجتلانهابالاسف"حسىوانتحتقرءلانإبىلحوهاوان

ا)يهاقيو؟،عنهفتنصرانمنهايطلب-خاسرةرياضةيسمميهالذي،يدا،برهذاضميرهمحنالعبءيخمفكانوحينما،العجوزالخاطىء

وتطمعميقحزنفيبعيدأفتهرع.تئقدهانبهاحاولتاًككطرالنقودنفس!هاا)،صعيرةا)زوجلأوعودت")ياتااا)-ومفياخرىمرةكلهالاءر

.الا؟تحارمنانقادهفيتنجحا"ازهاالنهايرؤفيإمثلكانالذيالوجدالشيءانلاصظتلانها،الدائرةهذهعلى

هـكبما،الشولمنودافعهاوالخالية،!قريةفيالمصاغةالقصةهذه.صوتيستمر،بمنلم-الادبيتاجهاداي-الخلاه!فيحقيقيماا"للأ

..ء.ا..ذ....اخرورهـضاشيءكلؤهـفقداً.إكوناحينماالحال"كونمماافضل

.العارىءءلىالرا.ئررلهاالمؤكدومن،اتهاديكاملةوءصةبر،لطبعكائتتشبعقحينما.اًله.لمةتقهـ!بالمطبعتكنلمو!!.مىلمكا.د،.،

ا!نتحرالرذبةمليءخيالعلىمبنيابداءهاانلنايبينالإخليلاننجرفسوبى!ت،غسهعلىيروؤ!هاالتيالمقابازواعبافنبشعوره

ش.وريا.تذكراالناسمنعدديتذكرهاالتي،البلوغقنررةالى!طإصصذانلنفسهيسمحوكان،قسوةاؤلتصبرعملهءا!تقعالتيالكف

-اةانجبعلىبنفسهاامهتطلعهانفيصيرغبةالتخيلهذايجسد.اًلنجاحطرإبئفيقليلةخطوات

ا*هـداان)ته:،ءالاسإبببهاا"ياالهشعةالمضارمنلتنقذهالجنسية

ن!!!ها.ر*ونالفداءلموضوعتعرضالت!!اعيةالابالا!المنا!اوللثقارزلىذلك،طورلأ!رتمقامرطفولةمنالجزءذلك!وؤما-

اتح!لاو!ذا،الاست!اء(لأرذيلة"محلالقمارهوسويح!ل.(ملالاص.الاجابةنتنباا!.إمكنئا؟اللعباًلىاندفاعفيالتكرارالىطرإقه

النبى،زفايجستيفانفان.الشبانبنا؟تالاحدقصةمنصعوبةثون

في،العارمةفا)رغبئ.لليديئالافتعاليالئشاطعلىإءيدالأيفضحهؤهـفن،(.؟91)نفسهدسهةويفسكيء!ثراسة-عرضا-خصص

ءـي"ا"مب))و،الاستمناءممارسةالىاًلقدير3الداًفعتعادياللعبوعثروناربع"يسمهاقصة(2791)لهقصصث!منمجموعة

ؤ)ياعضاء!إنارقى،ط-لوصفالتربةفيتمى؟خعمالتيارفيعليةالكلمةاظ(هـوافي)قوملااله.ضرالادر!ار*ملمفا."ا"راةحباةفي!اعة

الستبم،ارسل.هةءلمولوالى،للاخراءتقاوملاال"نياًلطبيعةوان.التذكيرالافراطحدودايوالى،مسئولةفيامرأةحالةتكونماذالسببينالا

اًلذاتلمنبىءذي51الفالدوالضميرالمخدرةواللذة،تغشلماكثيرا.متوؤامةغ!تجربةتسوقهاان.إمكن-هيروتىتدهشهاالتي-

!!كم!العناءهـتبقىهذهكل-(حارالاننربارتكارها)لفهاتهـدمانهااتفيرخض*تاذا!فافي.ذ)ـكءناكثرثجمئاأئاتح*!اقصةالكن

لسى-انعلىتا.نيزفايجقصةانالحقيقيومن.الارارالعمليةفيث،مء،.،شيئامقصود(تعمد)دونتمثلاًز،1؟كأءففسوف!،تحليلي

عاهتاو":.!!يانالابنيطريمماانبدفلا.الاردناا-صانءلىلااًلام.بالذكورخاصشيءبا!حرىهواو،عامبش!كلاز-طفي(لفجمئا،تماما

ر،ن،،ا"،كبهـمضهالانقذنئي،الاشنمئاءلي،حملهااًخطارايةامي!قط.دحض"رمكنلاانهلصرجة،حدابعدالىواًضجاكفسببرهذاومثل

الامكلمادلةاًنكم!.ا؟،هيجسدهافيميوليءلاًمرفانلبىتسمحء.هـإقوهو)9(-المؤلفانالفنيالضلمقلطبيعةالمميزةالخصائصثم-ن

رض!ر.نرتبط-القصةفيالشنابإضعهاالنن-البغايااحدىمعان-سالىتهحيئما-لييؤءدانعلىالقدرةلهكاننت-ليشخصي

4رلموغيمكنءاروحبلوغهيمكنلاالذيالشيءتدخلانها.التخيل،ومقصدهعلمهعلىتماما!ريباتعسبراكانله4وضعضالذبممااو؟فسير

،؟دياًلذيو5التخيلهذاًيصاحبالذياًلفاسدوالضمير.بسهولةرء.ورةموضوعةتبدوكالتالسسدفياـواردةاالتفسيراتبعضانرقم

اًلمصانكيفنلاحظانايضاالمهمومن.للقصةالاليةالنهايةالى.اًلخفيللسرمعناهالتعطيمعبرة

؟ها،الىتحليلىمعزاهاانكاراًلىيهدفللقصةالكات!يعطيهالذى....م.

...ءا1000ًب!-كلرتتجربةءهنءسسةسهرهالمؤلف.نخبرالقصةهدهوبما

ظهأرلن!مىحلبلمىتب!عوادكحيااذلنقيضهولسصبقيةصعدوللدعسامقاليحئةلىوغاحدمضةبعيدوعلىالسئصببرةتزاللاكانتبينماترملت.مضتعاماعشرينمناكثرممد

سهقفيماكانتأ؟كمااالمرأةهذهمناًلعحي!المساوككبفمتغرداً،ماالثانيةفيكانتوحينما،ارببهاحاجةفيوقتخديكونالملولدينواما

......رحلاتهااحدىفي-حدث،شيثاالحياةمنتأملتكنولم،والاربمببئ
اصل-الرهازوحلذكرىمنهااخلاصا-فعلحتفقد.ال!!ؤهـ!حرت

.هكارلو.مونتص،لاتالىريارةفيد!تان-شيءالىز،هـفلاا"تهه!
لمضفلت-الابنخياليصدئوهنالكنها،المملاللةالاءراًءانواًعكلضد.

تمتماسرير15،المكارجويخلقهاالتيالواصحةالانطباعاتبينوصاك

القدرواً-تطاع،ابنهانحوللحبتمامااللاشعوريتحويلهامن-كلم-ووضوحصددفياًلمنحوسالمقامرمشاعركلتفضحانكانتاإدينبمنظر

الضعيفة.ضقطةارهذهمنيمسكهاانيجعلهلفوالم-وسيمصغبرشابيديكانتااًيىدانهاتان.لثد،تين

هذهننحطيمالفاشلةالصراعاتمع-بالمقامرةالهوسكانفاذاهؤا-عمدامنهياتلمذلكانرغم،للروايةاـلاكبراًلابنعمركغسفي

الصىللدافعتكرارا-الذاتلمعاقبةيرايقدمالتيوالغرض،العادةالع!قاليأسمنفيحالةالصالةيترك،شيءكليفقدانبعد،اًلشاب

فلوثبالمقامرةاليوسهلىااناكنشفنااذاند!فلن،الاستمناءفبدفمها.الكازينوحدائقفياليائسةحياتهلانهاءواًضحةبنية

-هداكلبعد-نجدلاونحن.دستويفسكيجاةفيكهذاكبيرامكاناكلتبذلوانتتبمهانالىتفشبرءيمكنلاالتعاطفمناًحساس

!فالذاتيبماالشبةالاشباعفيهايلعبلمالشديدالعصابمنحالات.الشالكاتاللجوجاتالسيداتاحدىالىفياخل!ا.لانقاذهمجهود

والخوفلقممهتبذلالتيالجهودبينوالعلافة،مادوراوالبلوغالطفولةمضطرةنفسهاوتجدمعهتمكثولكنها؟منهايتخلصاًنويحاولهئاك

تذكر.انمناكثرالىتخناحلابحيثداجممروفقىالابمن،الغند!فيحجرته4مشاركأاًلى-الاعكانبقدرطبيعيةبطريقة-

لرمسيرترجمة3القاهرة)المترجم(.زفهايجستهيفلانيقصهـد)6(
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ابلمث.اطفلاعادالذيالهي

..حتيكرا9طؤءجن-لم!صغيرء.ر

مقلتجكمنيشربو،ورثلأي

لديكالحكايااصلىورهمسى

بطيرانبواحهمنوإوشصك.

العثيردش،حي!ثالى

الراكعينرءث!ةوفي

نيئاحتىاحبك:ليقول-3

دماالتمننسجت

منيتاكلاء)وأاسمكحروفكأزي

..ءايكاخافكأني

المطمئنقلقفبخمرني

المقاءاعندنفسصيواسأل

يديك\فيوانا؟)ىانت..تريط

*

الدلهذاصبجبك

ال!طفلكلكلأ،تى*-----.---ك!

وؤ-ل"ربيعز،ظريا،وفي

:قالو،اىصو،وكنى

شيتل!لمق-اكحط،ؤ!ه!

لديحكاهاباالحكاونض

قلبيطفولةفراحت

زاوحان،دءاجا.ورت!ورمتاجصم!ولى!للىكل!بم

وحاجراؤهزان،واخ!تجة

01كالقتيلترتمياشهـوةررونكا

المسسجحصاجبامام
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*ههههههه!هى.صفىنؤصةواخرمطرؤطرةاول"ناعود.نحية..الجفافاعوامالى!!هههه!!

بطنلملءمايكفيالعثميبمنيجدون!لاالخصبميهايعرؤونكانوااكي..الهربالى-

فبماًلقرىجوار"لىالقديمةومرابميهمالباديةهجرواة،واصدةنعجة

!فبدرورقي،والانهارواترعالسوافينواطىءوالى،ؤءالا!يان!ولو!يقواهاكان،التلمةهذه"بدرا)يغبولماياماربعةطوال

السررةالمراجممالايوفونفاشلونرعاةيانهماءتقادهعلىمصراالعاديةالاسوداللونديولكلإ"،حينامرنفعصوتفيالمتعبةولاغنامه،سرا

..)بىقيهـءوهده،الغربفيم!ينةنقطةيصلاـنفهرفه،اخر!احيانا

ثلاعهارسومللا!نقالجولهذطسممالح!وفبمعيكقبممنالروليعلتجعللهضامنمطرادتةابطوفي/جركأنفةد،لطويلايرالم!هذانهايةاو..السقاءزهايةعندهثمني

دالم!ر،لالذاًتالساعةهذءوفي،.اًلانيهتميعدلمولكنه.وفنا*ماالم"زومكالقاور!"و،جبراالغربنحواتقدمعلىويجبرهمارجليه

إفهمواانلاي-"طيعونوجنده،مرئيغير(،1لدر"عدوولكن،اًلمطارد
الاغنامثغاءيسمعولم،واحدةيزهرةالريةتتعطرو"الربيعمرانبعد

.اتسيرهـصمتفيىربلمونلهمستسلمونفهم،نهايتهولاالمسيرهذاغاية

هالص!اشمبعهالماكر،الئتماصعافيتح!لمخضمهاالمماشبعىصمويميلملعوسمعكماهيمرتاعاوحدتهالقطيعمقممةالى"برر"وركض.اًلخوفويقودهماًلعصا

....المعلىقاًلجرسرنينتوؤفعندماوذلكوقعقدييههماكانبانقلنه

الريمانوعرف،وجمبافحطا-مرةلاول-الناسما!"وراى.اقطيعايقودكاناللبم(لاسيار"كئهعئقفي

تتبععلىبمقدرتهوثقاذوندم،ينتهياناوشكانبعدجراينتع!ان

ففد،عليهابالعثورالباديهفيزملائهبينمشوفىراكاناقيالمراعيإفعه!واخذ،ارضاوقعالذبم!الكنشرأسعندوقفقدالكلبكان

الشعربيتعنكمرايبعدلا،مجيدارايماالسابعةبلغءنمنذكانكيفمتحيرا،المحتضرقطيعهؤائدعلى"بدر"فانحنى،برجليهالارض

نفسهردروالدانبل.شبعاا،ننفتوقدبالاغناميعودص،تالاسودفصب،؟لارضقرناهويصطكيسررواًلكبثس،الموتقنضةمنيخلصه

ماوكثرامنهخيراالربريجيدالصغبرابنهبانللرجالا"إرةطكانعملمهان،برفوكان،الكبثسفمفيمطرتهماءمنقليلااًلتعسالراعي

منهوتر!!الابتنهرفالام،بدرأبويبينسبابمعاركتنشمبكانتطويلة"دةءاونهاوذبم!الكبثسإحرمالااًرادولكنه،جدوىذينجبرهذا

خه4اصافيسببايكونقدفذاكالر?فيولدهمهارةاطراءءن/كأطانله.واكثاره*:4علىدلالةالخاصمطرفهماء،الماءمنالقطيعقيادةفي

مراتاًشهاسمعتفقد،الراعةهدءتفقدءقداًلتننالحاسدهلالعن
....*،دةرموعا؟ن(برالي!ر)اشعرمرةولاول،!هداالمسك!نالحيوانواخذ

فيقعغنمهفيسوفىالخصيبةالارضنداءيسمعانه!هايقولءد/إدة.

فاذاالطريال!اًوالاخضردمثبهيزءـوممرعمرعىءلىدائمالمحرادىءوت،الىطعةهذهحشىغنمهثلثاهلكفقد،وجههصفحةتلامس

بقولهيتخلصولكنهالطفلتلعثمالنداءهذاءيفيةعنالام4اسنهنوض!ةارةا"ذه)-دوكأ"،امهودةاصش"برباطةذلنءلفتحملوعشرات

الاصواتبانجاهغن!4ووو!مرئبةيخراتامثغاءتبهإءابسمعانهو-ىاكأ"ءفيءلىفأل"فهحين!مذاتءبهبنيهمنجرتاًلتيالمموعاًن

ؤحه!ةمجتهدرؤوسهااحنتقداغنامهرأىاذاالااذنيهءنتنةطع!للاهـن!.وووء،!ااضائعاكبشهنج!ىالتيالدموعنفسهي،البادية

المرعى.اصنارحنفيبراعتهاو!بلمراعيهاشالىةا!ئب!ضماراًدفعد.،الكبنتيجنئةحولاغنامهفجمع،بعيادالفجرانرغمالمسير

وقةوررص؟ىتناد،"الضصيبةاًلمراًعييإنهذاقارهاقيعلىبررروظل-ةا):،د/وصيواناتأوىوبناتالضباحمنلصثاحاالىيحميهان

فية!وو!المراجمالجردةبمواقعيحدسفهو،وانجابهوزواجه،والدإ"،وجاءهال!ئةحولالقطيعمنابىانجةالاغنامفتكومت،لحمااًتخمتاقي

ففدالربيعهذافيالا،ونعاجهخخمهويرضييرفهماالاي!جدؤلافاخذ"بدر"ير،هـلعزبةكأنهحزبنةمقطعةاًصواتايصوتوهوكلبه

المرالحي،لداءيرسمع"مدويم،بكماءوالمراعي،صماءالارضكانتاركاناوتثامنيبقلم:لكلبهيفولانريدكأنهبرفقعنقهعلىيربت

العطىنعاجهتثغوهالحقيقيالثغاءيسمعكانبل،الخفيالثفاءولامنالاخرىالناحبهبةالىبالكلببدردفع.و-واكسوا!القطيعقيادة

اباد،ءبهجروإصدقائهزوجهنصيحةيطعلماًذفثدم،ابئعةفيهايبقلمالننيبندقينهوتولدبعباءتههوالتفبينما،اًلاغنامكومة

ومنمنهاتخلصاالاغنامهذهبيعاو،والقرىالريفالىوالالتجاء........

هـنمعربر4ءلىتطو!جت،بنظرهالس!ماءورمى،واحدةطلقةغير

اًلىير!يمدالموتاًخذار.وبعدلعدالالومناعناقهابعدلوماو.ذملولكنهعلفهامه،ماطرةسحبانهاالخبيرغبرالرائيتشعر،داكنةسوراءغيومالقمر

....،!ايةفيظنهاخلفتعندماعليهااطلقهاسماوهاعرفالراعيولكن

قليلاواءهلننيفاصبرن..اريدهماهوالغرب..الغربالى-السهبعلىتجوداندوناخرىاثرواحدةتمريرقبهاكانحيث،العام

ذلكعلىواقسمالمرعىسابلغكن..دومابيظنكنحسنعندفسأكونالسحبفسماها،تبرقىاوترعداندونبلواحدهبقطرةالظمأن

بةوتربتهواليمبقبر.(لكاذبات

عرففقد،المفراتشطنهوالمرةهذ.فيالمرعىانيعرفوكاناردتنان-فاذهبن...اليومبعدمطرامنكناريدالكواذب..لاايتها-

لفقدانالمرعىمنخلتانالرعاةيعرفهاايتيالارضهذهكلانبداهةالخربف،اوائلفيال!لملامهذايقولانليستطيعبدريكنلم،جهنمالى

.المياهاننروفقالفراتشواطىءعلىالبتةينعدملنالعشبفانالماء،متتابعةتتدافعيراهااذجميلاالغربمنالقادمةالغيوممنظركانفقد

بئرعندوولديهزوجهتركولذلك..والمرعىالماءسيجدفثمة،الغرثىالمراعيفوقبرعدهاتقهقهاندوناًللئاممرتمركانتولكنها

يمتجفلمآباراربععلىفمرمشياليالاربعقطعوقد"سعوان"ابى،ديةفياـلرعاةواخذ،الشتأءطوالصاج!شبهاًلسماءواستمرت

1(مسعود"بثرعلىسيمروغدا،ترويلااقيالمياهمكدرالامنهاالمراعيكليجوبونجنوبهاالىنسمالهاومنغربهاالىشرقهامنيجولون
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فينفسهموجد،خفوة4ةوانتاب،المزرضاًلمكدودجسمهببريجقليلا.الفراتلهركحتى،الماءفيهايعدمولن،افرىسيمردوبم!ما

مليئارآهاندراعهفهـج"يدانهـوواذاببادينهااحدفي!سةمدينةنتربالىفببحيجهاالغنميجهدلكيلالرطوبته-ليلاالسرفضلولنلك

المدينة،اهلمنلرجالات،مهمير:يعونوكا"3رفادهمنوبالرعاة،بالفنماكلأءبقايامننجدماوتقتاتتستجمحىنهاراوالتوقف،ا!كثرالماء

"سي!ار))كبتهوراًىتجهمتورالتلاتمائةبر؟وسهكلهقطيعهورأىحلتالتيالكارثةعلةفيبهعرءيفبر"بصر"واخذ.يابسةجنوراو

قلبه،الىا)?،بةامذر"ا4رنتدمبهكلالمعلقجرسه!رني!تقدمهاتإصإت؟اًلفااغئامهمنيجعلانعلىالرعاةراهنانهتإببها،به

ا،فسالترا?ته"-رربىونذحوهفئفدءواالتجاراغجابنعاجهفنالتاصطحبحينمازوجهامرعنخالفانهاماًلمطرفحرفنهاًلسماءلذلك

الذيكلءلمىلز-!داإ!ظ"اًتمانالهدووواانهـمرغمجميعاصد!مولكنهفحإذرتهالمرعىفيوجدءاذ-جرواوكان-الاسودكلبهيومذاتمعه

ءته"لأىاًنوعربواسكراد،،ت،دهعلىظلولكنه.لاصحابهدفعوهد-44اصحابطرحسببلهوعللت،الإسودلونهبشببافتنائهمن

الالصودكا:"و!-ول"اءن!براهليرزتمتلإتةص،رتص!وىشا!صتفاءللهميانتشيولم،إلبريةفيللموتفركوهلونهمنتنساءموابئنهـم

قائلا:ماله!،-اليدر"ن،لمىوم،مءلاجر!ينةميرجلالىؤ،ذفيلمب..:.اذنهفي

ااير،-بعهاا!اذاولمم!فىالا-5اً/،1الالحنام!ذهبعلكاكلألم-

ولى!فنص!ةا)ى.ان!!،حواك-و-مفكت،رد1ءجز-واكنني؟الشقي؟سوولءكلابايستيون.الجنانفعرفالا،جنيانه-

نعجةانبإ!ررلتإ-وجدءاوددإ!ان،واذ!*لإاوررخالىآخذلإ:لاغنامهكحارسيلزمهفهوالجرويتدلإالاآثروقد،بدرفيجيب

جزاددكانرلمغرو"ىربرللاصارالذبم!الكلبإقودها!لرور،،في،السوداءالمكبىبزييتزيونالذينالمجنعنكثراسمعتلقد-

.ليددراسمحلى!دهةكه!كانضخمبساطودفئهـوىزووهالجزار!هرول.الموتمنبنفسبمخلصتهولقدحقيقيجروهذااناعتقدولكنني

ويبدمذعوراغفولهمن!فاق،الفربةلمينجنبفزعابدرفصرخ.الحيلمنآلالاللجانفان.،بابوتتظاهرهيغرنكلا-

عواءهرموي/بزاللابى"2ورأىكلهبدهمنتتصببالعرقفطراتمنا!بمةالكوتطرففيالاسودكلبهنباحيسمعبصروكان

استطالؤدانهاليهوفي،القمربتجاهرأسهدافعاالمثرالغريبمنجوفهيملأانبعدجوعايشكولاالنبئالوحيدالغيوانفهو،الغنم

وعدىالت!قببةعىنجررموااعفالكهافكفصطعلىقرب.إولوجدلىالطفتكلبا3لطلقةجديايف!واخذبصرعلىالفرة.هذهواسبئلت.المسببنةالئعاجلحم

ارناعتود،الغراتتر،ورارتي.الى،فابارطلقةصدىورددت.الارضهذهكلبهانزلماكراالاسود.جنياهذاكانفربما،لهالمتهذهفي

هادئانهجرياينابعا!ة!ركانبينمامبتكلرةفهرولتالمجودةالاغناملذلكتدالا!ودبانيمررروما.ىاوجهد.دونباللحمليظفرارثالكل

..ال!ورمرساالخالدةاةرمواصلا!ولهيجرجمرماحافى!رءلأمةبطردنعبحوءالذينكلإمويععى،يشبقيهخىبحبهاغراه

الىنظرهفرفعالافكارهذهكلمنيتخلعىانواراد؟والمهلالإالثؤم

صمو!ةم!حمدجرابلسمحمراالمقمروجهراىانوراعه،الكاذباتالسحبالى،السماء

واحزانا؟لامايعانيكانكأنه،محتقنمربدوجه،محماةنحإاسكقطعة

------ء---------س-------س---،تلاا(برابصرا"ايامثلاثةبعدسيصرالقمرانوعرف.الاخرهو

لياليكلالمعهودةالبإبضاءبهالتهمحاطاالسماءكبدوسيتوسط

داًبالادارمنشوراثمنليلىةفيولدلانهوذلك،اًلق!رباسمتسميتهسببوتذكر.التمام

واًلدهفالولكن،تيمنابدرا2ًانجوهفاسما.كاملاب!راالقمروكانالإمام

..النسادسةنحوفيؤعوذلكوكان-الغجرمنعرافةانبأتهعئدماخاب

!با!!دراًرلواًو.بنبدراالقمريعيرعندماليلةداًتابنهسي!رمالانلابأن-عمرهمن

وافومبالانكار.فظاهرالوالدولإن.ميلادهساعةعندكانكماكاملا

مكتبةلكلزينة.العامذلكفيعطاصاقلللانهبالكنباًلغجرية

الثمنفذلك،انطرناًلاخراناسهـاوكفاني،المتعناتايتهاسيراكنى-

وجسإهيمرإغواخذ،النديةالهضبةعلىبددإوارتمنى.بهوعدتكنما

ل.ق003قبانينزارقصائداشعةلعينيهولاحت.الطويلالعشبخلالتجوسواصعابنهالارضعلى

فضيةالنهرميا.علىتنعكسوهيتامابدراالسماءتوسطاللبمالقمر

.لق003أءأ)-ء،اياتقاقطيطحياتهكلممهيصطحبلمالئبىقطيعهالىونظر.لماعةئعبية

والجوعالطويلوالسيرالموتعلىاستعستنعاجثلاثفهو،منهاصغر

ل0ق03.نهدطفولةفعادفضيةبيضاءبالقمرتحيطاللحظةكللكفيالهالةكانت.والعطش

علىالنجومتحتالعراءفيينامكانحينماالطفولةعهدالىبذاكرته

ل.ق0.1سامبليعزفوهوواسرارها،حهـاياهاعنفتخبرءالجومإعنقيسالهاامهلراش

اقيالمائدةوهياكنمالهبمناسبةللنجومالمقمرثكوةهيالهالةانمنها

دإ.ق25.لإرإاإنتإوهـم.الرعاةيغغلوالناسينامانبمد.طإامهمالضيوفعليهايختناول

يومبمقتلهالعرافةتبتهاالتيالنبوءةقصةقمنهالىقفزتكيفيصر

اًلرطوبةبسبببعباءتهوالتف،الخيصلهذافانتفض،القمرتمام

يلادابدارراىاذثمنشولكنه،جسمهتلهببحىيشعركاناذ،النديةوالرياح

يعوياًلبدربافجاءالسماءنحوراسهورفعمؤخرتهعلىجلسوقدكلبه

اً(23.بص-بروتبالقمرمستعينايعوياهببانبدرفايقن.ومشراطويلا،غريباعواء

ولكنه.ويقتلهعليهفينقضجنيافيئقلباوإلىحالتهالى-يعيدءلبر

ىل!ولوينامانوحاولراسهتحتبنمقيتهفوضعلنلككميرا-يهتملم
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.ص--حم! 7!/./.*/-!علا?
!ماصىاا!ما-فأ-!ط!رو!ماصلى

؟:لم،،س؟-ائيه!ك!.جمش-

يمنهاا-لبمويكشفاواًاًككبماايميعصسدبسمبرارت!صبيأموفلهسكولاببر.بفضملبمبوثسقيلسوثئاالإتحادا

للنشر..-.دب.ب--.---1010001؟

وكيلتهكانتلباسترناكصديقةمناكثرايفانسكايااولغاكانتلقار

الروسالكتاباتحاديروقراظيوحاولوقر.ومستشارتهالادبية..اصرنبورعتكرد

الشاعر.علىالضغطليمارسوامرةمناكثرالماضيفييستخدموهاان**

صديقها،فمدللشهادةدعت،ا8ً(9عامالجدانوفيةالعمليةاثناءوفيببلوخحينمنذارروفياتالالباءواتحاد!لسوفياتيالاتحاداحتفل

باسترنالريلتقولم.اًعوامخمسةلمهـةاخ!ت،كليرفضوبعدهذااحيطوقد،عمرءمنالسبعيناهرنبورخايلياالشهيرالكاتب

طوالالهممتلزمقدوكان،لستالينموتبعدالااخرىمرةبصدبقتهموهبةانهافيشكلاالتيالكاتبهذا،وهبةالتقديرمنبهالهالاحتفال

احدىالىمبع!ةكانتام،السإنفيكانتفهل..المدةهذهفيزفسهاهرنبودغايلياموقففيواضحاشيئاهناكانغير.نادرة

."زيفاغوالدكنور"فيالموصوفةالسيبيريةالمناطقتلكالقصاسيالرقمالسوفياتءالادببينسجلقدفهو:السوفياتيا!كالحاد

طاقتهاكلووضعت4جافالىبقيت،أالجليدذوبان"ءادومنذايى،دانفيللحزبالرسعي(،الخط"من"انحرافاته"عددفياً!ول

؟لاتصالاتفىمتاتهيوهي.الشاعرخدمةفيالاجنبيةلغات5ومعردتهاوتشعيكوؤ!شانداًلعندراساته)كتاب!لهمنكببراان...الادبي

بلادفي(برهز)فاغوةود3الد"ظ!ورتاحتفيرلئشر"شلليفاغر"دادمعوفي.(أالاشتراكيةللواقعية"صربحانقداتتضمن(المختلفةومقالاته

الرسميينبونفيتيدواجعلهالذيالسببنفهموهنا.الغربالحزبورشجع،السماءفيالسبوتنيكاقمارفيهتتجولالذيالوقت

.بىاسنرناكةشريركملهمةصصوفىيات19،خصوصاالشباباوساطفي"علميةانسانيةنزعة"تف!تحالشبوعي

كلهأورا"افيباسترناكقضيةاثارتهالذيالاهتمامانفيثكولامىو2مثضكلافنا،انبؤكدبنلاهرنبورغاًلكومسومولصحصتسمح

وصديقته.الشاعرحمىالذيءـونوبلجائزةوؤيا،41روا،ظ"ورائراتقانهـولببس)االارمدالشيوبمبةهدلىوان،الارضعلى،هئاقائمة

كلشيءيحم!انمنرعبفيصاتهشهوراخرعاشبسترناكوا*ناكفاهـ!منمزيدعلىتقومالبشررببنعلاقاتالىالوصولوانما،المكنات

ابفانسكايا.!ولفااًلذيالسبوتنيكايى!":يقولذلكبعدكبوقد(09والتفم

اولغااص:غتؤقد،موتهمناشهربضعلآبعدذا5خوؤ"تحققو!د."!السماءفيابق،السماءالىاطلقناه

ولكن،خبرهما،يروواانالاجانباصهـفاؤهماوحاول،معاوابتخها،ذلكومع،المفكرينمناعداًئهعددازديادالموقفهذاكلفهوقد

اًولغااًانادو)ةانثسدارلواسطةهـؤاءالاصاًحدعرلىواخبرا.عبثاانرر*د،اسبوعينمنذلهمقالوؤار،الجراةمنبكثيريتحداهمفهو

جعلت!بمبانال!ل!ببمضاستغدتلانهاعببهاحكمقداجتمعواقدوكانوا-الراهنالادبيالسوفياتيالات!جضعفالىاشاد

ثسمللصفحةروبلاتم!ثةلهمتدفعوكانت،اغرجمةافييىنرفلونا(إ!القاعةهذءمنلفرموجوداتشجو!كاأنلو":-لتكريمه

الطالبةابرنتهاواتهمت.روبلاتعشرةالمترجمةالصفحةهذهءن"ئقاضىالحزبسلطاتقبلمنالفريداتسامجهذالماذا:*نآلوالس!ؤ

بلسجن1عبه،حكموقد.شرإ*.نها؟نهابموسكوغوركيمعهدفيبلاديزورحين،الخارجفييمثلالآنه؟المريعالعجوزهذاتجاءالعليا

.اعوامثلاثةمقنعولاكافغرالتفسرهداان؟الحديثالسوفيرالالب،اوروبا

اًولغاانمفادهااخرىروايةاسابيعمنذاوردموسكوراديروولكنينداللاانقياديبضفكرهاهرنبورغيلعبهالذ!الهائلالدورتذكرنااذا

كمؤلفحقوقهتقاضيءنيعدلاًنلبطسترناكصتورايرفانسكاياتباشيراذنذلكفيايكون.السوفياتي!تحادفيالشباباوساط

بعد.فيمااجدىبصورةتقاضيهامنهيلتتمكنالاجئبيةالبلادمن!عليهالاجابةالسهلمنليسسؤالانه؟الفكرحريةمنجديدةلمرحلة

طائلةمبالغبيدهاوتسلمت،زسميتحويلبايالقيامتجنبتوقد"ارفائسببارابغا"!إصئسة

قبلروبلاًلف..8جمعتواد.العيئيةالهداياءهـاما،المالمن

فيالةائمالقطعقانونخرقتقدعونوهكذا،الحالبمالعاماولالسنواتفبم،باسترناكبوريس،امبرالروسيالشاعركان"

بجريهتها.واترقت،السومي!لي*تحادتستغلكانت،ضميرولالهاقلبلاامر!هف!حية،حياتهمنالاخرة

لمو"ذا؟سريرةمحاكمةحوكمتفلماذا،صحيحاهذاكاناذاولمكنب!دفيملايينصاحبةولتصبحضخمةماليةمبالغلتجمعصداقته

التجارةهدهدام!ولماذا؟الضخمةالمبالغهذءسلمهااجنبىاييقلق."السوفيات

دامتما،البدءمنذتقطعوام-موسكوراًدإوقالكما-كاملةسنةاً!راذاماتاحدىفي،موسكوراديواوضجالنحوهذاعلى

تعرفها؟كانتاررطاتايفانسكايااولفاعلىالسجنفياعوامبثمانيةالحكمسبب،الماضي

ايفانسكايااو!غاتظلولهذا.اًلب!تةمقنعةغيرالرسميةاًلتفسيراتازفي"لاراً"بشخصيةلهاوحتوالتي،ومساعدتهباسترنادصديقة

اًبى"ولونبهوجدماعلىاًلشكيطرحثأرضحيةاحعيربننظرؤى."زيفاغو3نورالد"رواية

يزالماالسوفيانيالاتحادفيالائقياديةاعداءاقوإثبت،السوقباتالمسؤولونينويهلمامبرراًاودليلاذلكفيانالمرءيظنانوبالامكان

...كبرةصعوباتامامهماولغاواًن،موتهبعدلباسترناك(إ*عتباراعادة"امرمنروسيافي

..يسور!تيلادلاءدخلاخطاءعناككفيرعبءعليهالقعالتيالمع!ودةالضحيةالاكنلم

.."للوطنيةالمعادية"الشاعر

مقالاموسكوفيتصدراًتي(1غازيتاليتراتورنايا"مجلةنثرتللروسموجهةتكنلمهذهموسكوراديواذاعةانالواقعولكن

فيالاتحادا!دباءاوضاععنفيهكتحلمثالاخيرةاعدادهااحدفيطويلافانهذاوعلى.فقطوالفرنسيةبالانكببزيةاذلعتوانما،انفسهم

السوفيابر.حولهااًلمحاكمةجرتالتيالقضيةهذءعنشيءكليجهلونالسوفيات
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ص.جما5ا!ما!ا!ممامىثظءفي.ا

،والاعلاليةالعامةوالئفقات(نسخة.35حواني)المجانيةوالسخمبالغيربحونالسوفياتالادباءانعنشائعهوماالمجلةنفتوت

."االثالثكتابهبعدالايربحانيمكنلامؤلفاياًنالقوليمكناللوا.ني"الرجالآكلات"النساءانترىوهي.كهاباتهممنجنونية

مخثلوطة912ا"اضصيالعامفينشرتجولي!اردارانريفآنوتقولوسيارتينمقصورة"لتملكاديباتتزوجاناحداهن/كفيأنهيتصورن

والادباء،دائمايرتفعالرقموهظ،اليهاقدمتمخطوطةالاف،لاثةمنمعفرنسيوكونجباكخصوصيةمدلكةلديهاوجمون،معطرةوحمامات

فرنسا.فيكثصرايكتبونهذامثلفيوقعوقد.جسيمخطعلىالنساءهؤلاءان(لأ.الطعام

كانتالناجحةالروايةانتعرفونهلولكن،كعرايقرأونوالقراء"اسمهااخرىسوفياتجةصحيفة،الادبيةالمجلةف!*أي،ايضاالخطا

تلإعالناجحةفالرواية،اليوماما؟..91عامفقطنسخة...1تطبعوذخفييعيشونالسوفبياتالادباءانتدعي"اًلسوفيانيةالشرعية"

فرنسافيالقراءعددانيعنيوهذا،الفاوتسعينالفاخمسينبينماالبوسيعرفونيعودوالملانهمجيعظآثاراً/نجتجونولا،قيهم!بالغ

وا"انياالسوفياتيالافحادمعأالعالملقراءبالنسبةالطليعةفييرأتي.السابقينالادباءمنكثيرعرر"الذيا!خصب

ي!التنالمتحدةالولاياتفياما.(السكاندينافيةوالبلادوايابانوالم؟لفينالروائيينمنفقط7،3%اًن،(/فازيتاليتراتورنايا"وتوكد

ؤقط.جمخةاًاف2عتطبعالكبانججفانميونا.17سكانهاعدديعني)اكمهرفيروبلآلاف"اللأثةمناكمريربحونالسوفياتالمسرحين

واأدساللةالغسن..8المننوسطالعاعلراًتببانالعلممع،اًختصاصيمهنلمسراتب

.(الشصفيللابل

محاضراتسلىلمةبونتيبرلوموريىالمعروفالفيلسوفيلقيملاحقةمنالانبعدسيعدلناتياتالسوفيا"الرجالآكلات"ولعل

وادبيةفلىفيةموضوعاتخول"فرانسدوكوليج"فيالعامهذامايصدقنلماذاالا،اخرىجهاتالىنثساطهنوسيوجهن،الادباء

وقال،سيزانلبولبأقوالمحاضراتهاولىفياستشهدوقد.وفنيةاءالادراتحادحاللسانحسابكلبع!هياًلتبمالمجلةهذهتقوله

."كبيراشبهاالفيلىصوؤطاليهيسعىوماالفناناًليهيىسمءابينان...اتالسو!

باه.ول/متزجلمكماترجمهاناحاولماان":اقوليزاًنىنووركعن!تضوؤد

((.لمسهيمكنلاالذياًلعاطفةوبمنبع،نفسهاالءائ!--محع!را

المفن.الائنملامسةفييكمنان،عبقريتهواحيانا،الفنان

فيلا.يعلقانأمللن!ونفم!4ما"االاحي!طإنمانظرت!يخلفيفبىلكشيولمولموةوعبرولونمأ!-"مئر!"القصبةفياءموات))

يقصدفلألما،دستويفسكيعنذلكبعد.قي-ثبونتييرلوكانواذا"*

كإلمجبراكبالطراقةتفببرناطريقة،قارناذف!و:محضهـررفةم،ءةالىبط!اتوادصنالحينبببنتصابفونسافي(لااًاكو2بة*ر))تزاللا

ذن(؟!،)وللمحسىافعفارالفت!نمفة!عبجونماكاصم!حتاثلمسفةاو!ادفيل!دوةيهاراًبأمنالمساس".لمكلوى،والصحفالكتبمصادرةرسببشديدة

...عنبتح!ثماوالصحفالكنبهذهمن/مادرء،واكثو."الدولة

اًلاونشولوجي!ا.اي،الكائنفيالتفكبراليومعليه.بكونان/عن"،.بررف.!-رايؤيالوبدا)صحيعالوجهلفرنساو/بطيالجزائريرلأاًلقضية

الفردسي.للفكوالحقبقيةالحريةعن

)ارئطاع!لماًصوات"كتابمصادرةالماضيالشهرفبم-لمثمااعجبولكئ

حصىينواسمهالفرنسيةباللغةشاعرالفهنمنابوهو"القصبةفي

الممسحىاًلموسمللكتابسبقولكن.ومسرحيتنقصائدمجموعةلضموالكتاب،بوهازر

..ق:لالقراءمنعددالىسبيلهاخذاننسخة0.25منهطبعالذي

للأ،...(،ءالدولهبأمنالمساس"وبتهمة"الاستعجال)بصذةمصادرته

نهف-ام!رعنو!لجدلنم!نجولمرجاوالملكيرنإالأألغايعرعىفبىحيلرنلشبالقاد)بم11يقتنعانمناححمةاالسلطاتتخشاهماعلىجدبددليلهذا.فياليس

الاولىالبطولهبدورويقومريتشاررسونتونياخراجمنوهي"رلوثر"واتلىالارطبشأسلآبانبعدفرنسمافييقتتعواامالدينبافي

اًلجديد.الثبابجيلفيممثلالمع،فينايالير؟لهاانت!ارسياسةهيالفرنسيةالحكومةتتبعهاالتني

واصولهاللثورةتأمليةلراسةشيءكلقبل(9لوثر"مسرحيةوتبدولادباءعقود

الفص!فيالثكاولا:مراًحلثلاثتتئاولوهي،واءبرداداتهاومغزاها

والبحثاًلتعقلواخيراً،السائدالنظامودفضالتمردثم،القائمةوهي-و،ريسفيجوليارنثرلدارالمحركةالعقولاحدريفآنتعد

الصاخبة.المظاهرتحتخفاءاشدمعنىءن؟المؤلفعقدهوفما.الادباءعقودوتتعهدالترجماتفرعتتولى

ذاتتمثهلمياتعدة،نفسهالمسرحعلى،المسرحيةهذءوستسبقوهذه.الكنابعائداتمنبالمئة15المؤلفيعطىالامرمبدافي"

المضرجاخراجمن،جينيهلجان"الزنوج"اولاها،فرنسياًصلكانتألاف.اًاًلمطبوعكانفاذا،المطبوعكمبةبارتفاعترتفعالنسبة

*خرةسارتربولجانمسرحيةتليهاثم،بلينروجيهالفرنسبم".بالمئة12النسبة

واجاك"المسماةايونسكومسرجةوبم!ما(،التونامساجين"مرحبا"روايةمنطبمتالتينسخةالف.83ادفانهذاوعلى

."الخضوعولكن..للمؤلفةضخمامدخولاثشكلساغانلفرانسواز"الحزنايها

ديلافيشيلاخمسرحيةيعرضالمعيالمسرحيزالفلاالاناما:ساغانفرانسوازجميعهمليسوا*دباءبانذلكعلىتعلقريفن2

التيوالاحلاموالهموم!لأفراجحيةلوحةوهي،"العاشقالاسد"بانالقولويمكن.نسخةالالىثلاثةمبتدىءا؟لفنطبعلئحن"

المؤلفالمسرحيةهذءوتضع.انكلتراًشمالمنشعبيةاسرةتئتابتكلفلائهاتقريبادائمةبصورةخاسرةهيمؤلفلايالاولىالرواية

جيله.من8لاولالصففىكاالورووثمنالطباعةنفقاتالىفبالنسبة..فرنكمليونزهاءالناشر
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.ص--حم! 7!/./.*/-!علا?
!ماصىاا!ما-فأ-!ط!رو!ماصلى

؟:لم،،س؟-ائيه!ك!.جمش-

يمنهاا-لبمويكشفاواًاًككبماايميعصسدبسمبرارت!صبيأموفلهسكولاببر.بفضملبمبوثسقيلسوثئاالإتحادا

للنشر..-.دب.ب--.---1010001؟

وكيلتهكانتلباسترناكصديقةمناكثرايفانسكايااولغاكانتلقار

الروسالكتاباتحاديروقراظيوحاولوقر.ومستشارتهالادبية..اصرنبورعتكرد

الشاعر.علىالضغطليمارسوامرةمناكثرالماضيفييستخدموهاان**

صديقها،فمدللشهادةدعت،ا8ً(9عامالجدانوفيةالعمليةاثناءوفيببلوخحينمنذارروفياتالالباءواتحاد!لسوفياتيالاتحاداحتفل

باسترنالريلتقولم.اًعوامخمسةلمهـةاخ!ت،كليرفضوبعدهذااحيطوقد،عمرءمنالسبعيناهرنبورخايلياالشهيرالكاتب

طوالالهممتلزمقدوكان،لستالينموتبعدالااخرىمرةبصدبقتهموهبةانهافيشكلاالتيالكاتبهذا،وهبةالتقديرمنبهالهالاحتفال

احدىالىمبع!ةكانتام،السإنفيكانتفهل..المدةهذهفيزفسهاهرنبودغايلياموقففيواضحاشيئاهناكانغير.نادرة

."زيفاغوالدكنور"فيالموصوفةالسيبيريةالمناطقتلكالقصاسيالرقمالسوفياتءالادببينسجلقدفهو:السوفياتيا!كالحاد

طاقتهاكلووضعت4جافالىبقيت،أالجليدذوبان"ءادومنذايى،دانفيللحزبالرسعي(،الخط"من"انحرافاته"عددفياً!ول

؟لاتصالاتفىمتاتهيوهي.الشاعرخدمةفيالاجنبيةلغات5ومعردتهاوتشعيكوؤ!شانداًلعندراساته)كتاب!لهمنكببراان...الادبي

بلادفي(برهز)فاغوةود3الد"ظ!ورتاحتفيرلئشر"شلليفاغر"دادمعوفي.(أالاشتراكيةللواقعية"صربحانقداتتضمن(المختلفةومقالاته

الرسميينبونفيتيدواجعلهالذيالسببنفهموهنا.الغربالحزبورشجع،السماءفيالسبوتنيكاقمارفيهتتجولالذيالوقت

.بىاسنرناكةشريركملهمةصصوفىيات19،خصوصاالشباباوساطفي"علميةانسانيةنزعة"تف!تحالشبوعي

كلهأورا"افيباسترناكقضيةاثارتهالذيالاهتمامانفيثكولامىو2مثضكلافنا،انبؤكدبنلاهرنبورغاًلكومسومولصحصتسمح

وصديقته.الشاعرحمىالذيءـونوبلجائزةوؤيا،41روا،ظ"ورائراتقانهـولببس)االارمدالشيوبمبةهدلىوان،الارضعلى،هئاقائمة

كلشيءيحم!انمنرعبفيصاتهشهوراخرعاشبسترناكوا*ناكفاهـ!منمزيدعلىتقومالبشررببنعلاقاتالىالوصولوانما،المكنات

ابفانسكايا.!ولفااًلذيالسبوتنيكايى!":يقولذلكبعدكبوقد(09والتفم

اولغااص:غتؤقد،موتهمناشهربضعلآبعدذا5خوؤ"تحققو!د."!السماءفيابق،السماءالىاطلقناه

ولكن،خبرهما،يروواانالاجانباصهـفاؤهماوحاول،معاوابتخها،ذلكومع،المفكرينمناعداًئهعددازديادالموقفهذاكلفهوقد

اًولغااًانادو)ةانثسدارلواسطةهـؤاءالاصاًحدعرلىواخبرا.عبثاانرر*د،اسبوعينمنذلهمقالوؤار،الجراةمنبكثيريتحداهمفهو

جعلت!بمبانال!ل!ببمضاستغدتلانهاعببهاحكمقداجتمعواقدوكانوا-الراهنالادبيالسوفياتيالات!جضعفالىاشاد

ثسمللصفحةروبلاتم!ثةلهمتدفعوكانت،اغرجمةافييىنرفلونا(إ!القاعةهذءمنلفرموجوداتشجو!كاأنلو":-لتكريمه

الطالبةابرنتهاواتهمت.روبلاتعشرةالمترجمةالصفحةهذهءن"ئقاضىالحزبسلطاتقبلمنالفريداتسامجهذالماذا:*نآلوالس!ؤ

بلسجن1عبه،حكموقد.شرإ*.نها؟نهابموسكوغوركيمعهدفيبلاديزورحين،الخارجفييمثلالآنه؟المريعالعجوزهذاتجاءالعليا

.اعوامثلاثةمقنعولاكافغرالتفسرهداان؟الحديثالسوفيرالالب،اوروبا

اًولغاانمفادهااخرىروايةاسابيعمنذاوردموسكوراديروولكنينداللاانقياديبضفكرهاهرنبورغيلعبهالذ!الهائلالدورتذكرنااذا

كمؤلفحقوقهتقاضيءنيعدلاًنلبطسترناكصتورايرفانسكاياتباشيراذنذلكفيايكون.السوفياتي!تحادفيالشباباوساط

بعد.فيمااجدىبصورةتقاضيهامنهيلتتمكنالاجئبيةالبلادمن!عليهالاجابةالسهلمنليسسؤالانه؟الفكرحريةمنجديدةلمرحلة

طائلةمبالغبيدهاوتسلمت،زسميتحويلبايالقيامتجنبتوقد"ارفائسببارابغا"!إصئسة

قبلروبلاًلف..8جمعتواد.العيئيةالهداياءهـاما،المالمن

فيالةائمالقطعقانونخرقتقدعونوهكذا،الحالبمالعاماولالسنواتفبم،باسترناكبوريس،امبرالروسيالشاعركان"

بجريهتها.واترقت،السومي!لي*تحادتستغلكانت،ضميرولالهاقلبلاامر!هف!حية،حياتهمنالاخرة

لمو"ذا؟سريرةمحاكمةحوكمتفلماذا،صحيحاهذاكاناذاولمكنب!دفيملايينصاحبةولتصبحضخمةماليةمبالغلتجمعصداقته

التجارةهدهدام!ولماذا؟الضخمةالمبالغهذءسلمهااجنبىاييقلق."السوفيات

دامتما،البدءمنذتقطعوام-موسكوراًدإوقالكما-كاملةسنةاً!راذاماتاحدىفي،موسكوراديواوضجالنحوهذاعلى

تعرفها؟كانتاررطاتايفانسكايااولفاعلىالسجنفياعوامبثمانيةالحكمسبب،الماضي

ايفانسكايااو!غاتظلولهذا.اًلب!تةمقنعةغيرالرسميةاًلتفسيراتازفي"لاراً"بشخصيةلهاوحتوالتي،ومساعدتهباسترنادصديقة

اًبى"ولونبهوجدماعلىاًلشكيطرحثأرضحيةاحعيربننظرؤى."زيفاغو3نورالد"رواية

يزالماالسوفيانيالاتحادفيالائقياديةاعداءاقوإثبت،السوقباتالمسؤولونينويهلمامبرراًاودليلاذلكفيانالمرءيظنانوبالامكان

...كبرةصعوباتامامهماولغاواًن،موتهبعدلباسترناك(إ*عتباراعادة"امرمنروسيافي

..يسور!تيلادلاءدخلاخطاءعناككفيرعبءعليهالقعالتيالمع!ودةالضحيةالاكنلم

.."للوطنيةالمعادية"الشاعر

مقالاموسكوفيتصدراًتي(1غازيتاليتراتورنايا"مجلةنثرتللروسموجهةتكنلمهذهموسكوراديواذاعةانالواقعولكن

فيالاتحادا!دباءاوضاععنفيهكتحلمثالاخيرةاعدادهااحدفيطويلافانهذاوعلى.فقطوالفرنسيةبالانكببزيةاذلعتوانما،انفسهم

السوفيابر.حولهااًلمحاكمةجرتالتيالقضيةهذءعنشيءكليجهلونالسوفيات
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ص.جما5ا!ما!ا!ممامىثظءفي.ا

،والاعلاليةالعامةوالئفقات(نسخة.35حواني)المجانيةوالسخمبالغيربحونالسوفياتالادباءانعنشائعهوماالمجلةنفتوت

."االثالثكتابهبعدالايربحانيمكنلامؤلفاياًنالقوليمكناللوا.ني"الرجالآكلات"النساءانترىوهي.كهاباتهممنجنونية

مخثلوطة912ا"اضصيالعامفينشرتجولي!اردارانريفآنوتقولوسيارتينمقصورة"لتملكاديباتتزوجاناحداهن/كفيأنهيتصورن

والادباء،دائمايرتفعالرقموهظ،اليهاقدمتمخطوطةالاف،لاثةمنمعفرنسيوكونجباكخصوصيةمدلكةلديهاوجمون،معطرةوحمامات

فرنسا.فيكثصرايكتبونهذامثلفيوقعوقد.جسيمخطعلىالنساءهؤلاءان(لأ.الطعام

كانتالناجحةالروايةانتعرفونهلولكن،كعرايقرأونوالقراء"اسمهااخرىسوفياتجةصحيفة،الادبيةالمجلةف!*أي،ايضاالخطا

تلإعالناجحةفالرواية،اليوماما؟..91عامفقطنسخة...1تطبعوذخفييعيشونالسوفبياتالادباءانتدعي"اًلسوفيانيةالشرعية"

فرنسافيالقراءعددانيعنيوهذا،الفاوتسعينالفاخمسينبينماالبوسيعرفونيعودوالملانهمجيعظآثاراً/نجتجونولا،قيهم!بالغ

وا"انياالسوفياتيالافحادمعأالعالملقراءبالنسبةالطليعةفييرأتي.السابقينالادباءمنكثيرعرر"الذيا!خصب

ي!التنالمتحدةالولاياتفياما.(السكاندينافيةوالبلادوايابانوالم؟لفينالروائيينمنفقط7،3%اًن،(/فازيتاليتراتورنايا"وتوكد

ؤقط.جمخةاًاف2عتطبعالكبانججفانميونا.17سكانهاعدديعني)اكمهرفيروبلآلاف"اللأثةمناكمريربحونالسوفياتالمسرحين

واأدساللةالغسن..8المننوسطالعاعلراًتببانالعلممع،اًختصاصيمهنلمسراتب

.(الشصفيللابل

محاضراتسلىلمةبونتيبرلوموريىالمعروفالفيلسوفيلقيملاحقةمنالانبعدسيعدلناتياتالسوفيا"الرجالآكلات"ولعل

وادبيةفلىفيةموضوعاتخول"فرانسدوكوليج"فيالعامهذامايصدقنلماذاالا،اخرىجهاتالىنثساطهنوسيوجهن،الادباء

وقال،سيزانلبولبأقوالمحاضراتهاولىفياستشهدوقد.وفنيةاءالادراتحادحاللسانحسابكلبع!هياًلتبمالمجلةهذهتقوله

."كبيراشبهاالفيلىصوؤطاليهيسعىوماالفناناًليهيىسمءابينان...اتالسو!

باه.ول/متزجلمكماترجمهاناحاولماان":اقوليزاًنىنووركعن!تضوؤد

((.لمسهيمكنلاالذياًلعاطفةوبمنبع،نفسهاالءائ!--محع!را

المفن.الائنملامسةفييكمنان،عبقريتهواحيانا،الفنان

فيلا.يعلقانأمللن!ونفم!4ما"االاحي!طإنمانظرت!يخلفيفبىلكشيولمولموةوعبرولونمأ!-"مئر!"القصبةفياءموات))

يقصدفلألما،دستويفسكيعنذلكبعد.قي-ثبونتييرلوكانواذا"*

كإلمجبراكبالطراقةتفببرناطريقة،قارناذف!و:محضهـررفةم،ءةالىبط!اتوادصنالحينبببنتصابفونسافي(لااًاكو2بة*ر))تزاللا

ذن(؟!،)وللمحسىافعفارالفت!نمفة!عبجونماكاصم!حتاثلمسفةاو!ادفيل!دوةيهاراًبأمنالمساس".لمكلوى،والصحفالكتبمصادرةرسببشديدة

...عنبتح!ثماوالصحفالكنبهذهمن/مادرء،واكثو."الدولة

اًلاونشولوجي!ا.اي،الكائنفيالتفكبراليومعليه.بكونان/عن"،.بررف.!-رايؤيالوبدا)صحيعالوجهلفرنساو/بطيالجزائريرلأاًلقضية

الفردسي.للفكوالحقبقيةالحريةعن

)ارئطاع!لماًصوات"كتابمصادرةالماضيالشهرفبم-لمثمااعجبولكئ

حصىينواسمهالفرنسيةباللغةشاعرالفهنمنابوهو"القصبةفي

الممسحىاًلموسمللكتابسبقولكن.ومسرحيتنقصائدمجموعةلضموالكتاب،بوهازر

..ق:لالقراءمنعددالىسبيلهاخذاننسخة0.25منهطبعالذي

للأ،...(،ءالدولهبأمنالمساس"وبتهمة"الاستعجال)بصذةمصادرته

نهف-ام!رعنو!لجدلنم!نجولمرجاوالملكيرنإالأألغايعرعىفبىحيلرنلشبالقاد)بم11يقتنعانمناححمةاالسلطاتتخشاهماعلىجدبددليلهذا.فياليس

الاولىالبطولهبدورويقومريتشاررسونتونياخراجمنوهي"رلوثر"واتلىالارطبشأسلآبانبعدفرنسمافييقتتعواامالدينبافي

اًلجديد.الثبابجيلفيممثلالمع،فينايالير؟لهاانت!ارسياسةهيالفرنسيةالحكومةتتبعهاالتني

واصولهاللثورةتأمليةلراسةشيءكلقبل(9لوثر"مسرحيةوتبدولادباءعقود

الفص!فيالثكاولا:مراًحلثلاثتتئاولوهي،واءبرداداتهاومغزاها

والبحثاًلتعقلواخيراً،السائدالنظامودفضالتمردثم،القائمةوهي-و،ريسفيجوليارنثرلدارالمحركةالعقولاحدريفآنتعد

الصاخبة.المظاهرتحتخفاءاشدمعنىءن؟المؤلفعقدهوفما.الادباءعقودوتتعهدالترجماتفرعتتولى

ذاتتمثهلمياتعدة،نفسهالمسرحعلى،المسرحيةهذءوستسبقوهذه.الكنابعائداتمنبالمئة15المؤلفيعطىالامرمبدافي"

المضرجاخراجمن،جينيهلجان"الزنوج"اولاها،فرنسياًصلكانتألاف.اًاًلمطبوعكانفاذا،المطبوعكمبةبارتفاعترتفعالنسبة

*خرةسارتربولجانمسرحيةتليهاثم،بلينروجيهالفرنسبم".بالمئة12النسبة

واجاك"المسماةايونسكومسرجةوبم!ما(،التونامساجين"مرحبا"روايةمنطبمتالتينسخةالف.83ادفانهذاوعلى

."الخضوعولكن..للمؤلفةضخمامدخولاثشكلساغانلفرانسواز"الحزنايها

ديلافيشيلاخمسرحيةيعرضالمعيالمسرحيزالفلاالاناما:ساغانفرانسوازجميعهمليسوا*دباءبانذلكعلىتعلقريفن2

التيوالاحلاموالهموم!لأفراجحيةلوحةوهي،"العاشقالاسد"بانالقولويمكن.نسخةالالىثلاثةمبتدىءا؟لفنطبعلئحن"

المؤلفالمسرحيةهذءوتضع.انكلتراًشمالمنشعبيةاسرةتئتابتكلفلائهاتقريبادائمةبصورةخاسرةهيمؤلفلايالاولىالرواية

جيله.من8لاولالصففىكاالورووثمنالطباعةنفقاتالىفبالنسبة..فرنكمليونزهاءالناشر
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.ص--حم! 7!/./.*/-!علا?
!ماصىاا!ما-فأ-!ط!رو!ماصلى

؟:لم،،س؟-ائيه!ك!.جمش-

يمنهاا-لبمويكشفاواًاًككبماايميعصسدبسمبرارت!صبيأموفلهسكولاببر.بفضملبمبوثسقيلسوثئاالإتحادا

للنشر..-.دب.ب--.---1010001؟

وكيلتهكانتلباسترناكصديقةمناكثرايفانسكايااولغاكانتلقار

الروسالكتاباتحاديروقراظيوحاولوقر.ومستشارتهالادبية..اصرنبورعتكرد

الشاعر.علىالضغطليمارسوامرةمناكثرالماضيفييستخدموهاان**

صديقها،فمدللشهادةدعت،ا8ً(9عامالجدانوفيةالعمليةاثناءوفيببلوخحينمنذارروفياتالالباءواتحاد!لسوفياتيالاتحاداحتفل

باسترنالريلتقولم.اًعوامخمسةلمهـةاخ!ت،كليرفضوبعدهذااحيطوقد،عمرءمنالسبعيناهرنبورخايلياالشهيرالكاتب

طوالالهممتلزمقدوكان،لستالينموتبعدالااخرىمرةبصدبقتهموهبةانهافيشكلاالتيالكاتبهذا،وهبةالتقديرمنبهالهالاحتفال

احدىالىمبع!ةكانتام،السإنفيكانتفهل..المدةهذهفيزفسهاهرنبودغايلياموقففيواضحاشيئاهناكانغير.نادرة

."زيفاغوالدكنور"فيالموصوفةالسيبيريةالمناطقتلكالقصاسيالرقمالسوفياتءالادببينسجلقدفهو:السوفياتيا!كالحاد

طاقتهاكلووضعت4جافالىبقيت،أالجليدذوبان"ءادومنذايى،دانفيللحزبالرسعي(،الخط"من"انحرافاته"عددفياً!ول

؟لاتصالاتفىمتاتهيوهي.الشاعرخدمةفيالاجنبيةلغات5ومعردتهاوتشعيكوؤ!شانداًلعندراساته)كتاب!لهمنكببراان...الادبي

بلادفي(برهز)فاغوةود3الد"ظ!ورتاحتفيرلئشر"شلليفاغر"دادمعوفي.(أالاشتراكيةللواقعية"صربحانقداتتضمن(المختلفةومقالاته

الرسميينبونفيتيدواجعلهالذيالسببنفهموهنا.الغربالحزبورشجع،السماءفيالسبوتنيكاقمارفيهتتجولالذيالوقت

.بىاسنرناكةشريركملهمةصصوفىيات19،خصوصاالشباباوساطفي"علميةانسانيةنزعة"تف!تحالشبوعي

كلهأورا"افيباسترناكقضيةاثارتهالذيالاهتمامانفيثكولامىو2مثضكلافنا،انبؤكدبنلاهرنبورغاًلكومسومولصحصتسمح

وصديقته.الشاعرحمىالذيءـونوبلجائزةوؤيا،41روا،ظ"ورائراتقانهـولببس)االارمدالشيوبمبةهدلىوان،الارضعلى،هئاقائمة

كلشيءيحم!انمنرعبفيصاتهشهوراخرعاشبسترناكوا*ناكفاهـ!منمزيدعلىتقومالبشررببنعلاقاتالىالوصولوانما،المكنات

ابفانسكايا.!ولفااًلذيالسبوتنيكايى!":يقولذلكبعدكبوقد(09والتفم

اولغااص:غتؤقد،موتهمناشهربضعلآبعدذا5خوؤ"تحققو!د."!السماءفيابق،السماءالىاطلقناه

ولكن،خبرهما،يروواانالاجانباصهـفاؤهماوحاول،معاوابتخها،ذلكومع،المفكرينمناعداًئهعددازديادالموقفهذاكلفهوقد

اًولغااًانادو)ةانثسدارلواسطةهـؤاءالاصاًحدعرلىواخبرا.عبثاانرر*د،اسبوعينمنذلهمقالوؤار،الجراةمنبكثيريتحداهمفهو

جعلت!بمبانال!ل!ببمضاستغدتلانهاعببهاحكمقداجتمعواقدوكانوا-الراهنالادبيالسوفياتيالات!جضعفالىاشاد

ثسمللصفحةروبلاتم!ثةلهمتدفعوكانت،اغرجمةافييىنرفلونا(إ!القاعةهذءمنلفرموجوداتشجو!كاأنلو":-لتكريمه

الطالبةابرنتهاواتهمت.روبلاتعشرةالمترجمةالصفحةهذهءن"ئقاضىالحزبسلطاتقبلمنالفريداتسامجهذالماذا:*نآلوالس!ؤ

بلسجن1عبه،حكموقد.شرإ*.نها؟نهابموسكوغوركيمعهدفيبلاديزورحين،الخارجفييمثلالآنه؟المريعالعجوزهذاتجاءالعليا

.اعوامثلاثةمقنعولاكافغرالتفسرهداان؟الحديثالسوفيرالالب،اوروبا

اًولغاانمفادهااخرىروايةاسابيعمنذاوردموسكوراديروولكنينداللاانقياديبضفكرهاهرنبورغيلعبهالذ!الهائلالدورتذكرنااذا

كمؤلفحقوقهتقاضيءنيعدلاًنلبطسترناكصتورايرفانسكاياتباشيراذنذلكفيايكون.السوفياتي!تحادفيالشباباوساط

بعد.فيمااجدىبصورةتقاضيهامنهيلتتمكنالاجئبيةالبلادمن!عليهالاجابةالسهلمنليسسؤالانه؟الفكرحريةمنجديدةلمرحلة

طائلةمبالغبيدهاوتسلمت،زسميتحويلبايالقيامتجنبتوقد"ارفائسببارابغا"!إصئسة

قبلروبلاًلف..8جمعتواد.العيئيةالهداياءهـاما،المالمن

فيالةائمالقطعقانونخرقتقدعونوهكذا،الحالبمالعاماولالسنواتفبم،باسترناكبوريس،امبرالروسيالشاعركان"

بجريهتها.واترقت،السومي!لي*تحادتستغلكانت،ضميرولالهاقلبلاامر!هف!حية،حياتهمنالاخرة

لمو"ذا؟سريرةمحاكمةحوكمتفلماذا،صحيحاهذاكاناذاولمكنب!دفيملايينصاحبةولتصبحضخمةماليةمبالغلتجمعصداقته

التجارةهدهدام!ولماذا؟الضخمةالمبالغهذءسلمهااجنبىاييقلق."السوفيات

دامتما،البدءمنذتقطعوام-موسكوراًدإوقالكما-كاملةسنةاً!راذاماتاحدىفي،موسكوراديواوضجالنحوهذاعلى

تعرفها؟كانتاررطاتايفانسكايااولفاعلىالسجنفياعوامبثمانيةالحكمسبب،الماضي

ايفانسكايااو!غاتظلولهذا.اًلب!تةمقنعةغيرالرسميةاًلتفسيراتازفي"لاراً"بشخصيةلهاوحتوالتي،ومساعدتهباسترنادصديقة

اًبى"ولونبهوجدماعلىاًلشكيطرحثأرضحيةاحعيربننظرؤى."زيفاغو3نورالد"رواية

يزالماالسوفيانيالاتحادفيالائقياديةاعداءاقوإثبت،السوقباتالمسؤولونينويهلمامبرراًاودليلاذلكفيانالمرءيظنانوبالامكان

...كبرةصعوباتامامهماولغاواًن،موتهبعدلباسترناك(إ*عتباراعادة"امرمنروسيافي

..يسور!تيلادلاءدخلاخطاءعناككفيرعبءعليهالقعالتيالمع!ودةالضحيةالاكنلم

.."للوطنيةالمعادية"الشاعر

مقالاموسكوفيتصدراًتي(1غازيتاليتراتورنايا"مجلةنثرتللروسموجهةتكنلمهذهموسكوراديواذاعةانالواقعولكن

فيالاتحادا!دباءاوضاععنفيهكتحلمثالاخيرةاعدادهااحدفيطويلافانهذاوعلى.فقطوالفرنسيةبالانكببزيةاذلعتوانما،انفسهم

السوفيابر.حولهااًلمحاكمةجرتالتيالقضيةهذءعنشيءكليجهلونالسوفيات
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ص.جما5ا!ما!ا!ممامىثظءفي.ا

،والاعلاليةالعامةوالئفقات(نسخة.35حواني)المجانيةوالسخمبالغيربحونالسوفياتالادباءانعنشائعهوماالمجلةنفتوت

."االثالثكتابهبعدالايربحانيمكنلامؤلفاياًنالقوليمكناللوا.ني"الرجالآكلات"النساءانترىوهي.كهاباتهممنجنونية

مخثلوطة912ا"اضصيالعامفينشرتجولي!اردارانريفآنوتقولوسيارتينمقصورة"لتملكاديباتتزوجاناحداهن/كفيأنهيتصورن

والادباء،دائمايرتفعالرقموهظ،اليهاقدمتمخطوطةالاف،لاثةمنمعفرنسيوكونجباكخصوصيةمدلكةلديهاوجمون،معطرةوحمامات

فرنسا.فيكثصرايكتبونهذامثلفيوقعوقد.جسيمخطعلىالنساءهؤلاءان(لأ.الطعام

كانتالناجحةالروايةانتعرفونهلولكن،كعرايقرأونوالقراء"اسمهااخرىسوفياتجةصحيفة،الادبيةالمجلةف!*أي،ايضاالخطا

تلإعالناجحةفالرواية،اليوماما؟..91عامفقطنسخة...1تطبعوذخفييعيشونالسوفبياتالادباءانتدعي"اًلسوفيانيةالشرعية"

فرنسافيالقراءعددانيعنيوهذا،الفاوتسعينالفاخمسينبينماالبوسيعرفونيعودوالملانهمجيعظآثاراً/نجتجونولا،قيهم!بالغ

وا"انياالسوفياتيالافحادمعأالعالملقراءبالنسبةالطليعةفييرأتي.السابقينالادباءمنكثيرعرر"الذيا!خصب

ي!التنالمتحدةالولاياتفياما.(السكاندينافيةوالبلادوايابانوالم؟لفينالروائيينمنفقط7،3%اًن،(/فازيتاليتراتورنايا"وتوكد

ؤقط.جمخةاًاف2عتطبعالكبانججفانميونا.17سكانهاعدديعني)اكمهرفيروبلآلاف"اللأثةمناكمريربحونالسوفياتالمسرحين

واأدساللةالغسن..8المننوسطالعاعلراًتببانالعلممع،اًختصاصيمهنلمسراتب

.(الشصفيللابل

محاضراتسلىلمةبونتيبرلوموريىالمعروفالفيلسوفيلقيملاحقةمنالانبعدسيعدلناتياتالسوفيا"الرجالآكلات"ولعل

وادبيةفلىفيةموضوعاتخول"فرانسدوكوليج"فيالعامهذامايصدقنلماذاالا،اخرىجهاتالىنثساطهنوسيوجهن،الادباء

وقال،سيزانلبولبأقوالمحاضراتهاولىفياستشهدوقد.وفنيةاءالادراتحادحاللسانحسابكلبع!هياًلتبمالمجلةهذهتقوله

."كبيراشبهاالفيلىصوؤطاليهيسعىوماالفناناًليهيىسمءابينان...اتالسو!

باه.ول/متزجلمكماترجمهاناحاولماان":اقوليزاًنىنووركعن!تضوؤد

((.لمسهيمكنلاالذياًلعاطفةوبمنبع،نفسهاالءائ!--محع!را

المفن.الائنملامسةفييكمنان،عبقريتهواحيانا،الفنان

فيلا.يعلقانأمللن!ونفم!4ما"االاحي!طإنمانظرت!يخلفيفبىلكشيولمولموةوعبرولونمأ!-"مئر!"القصبةفياءموات))

يقصدفلألما،دستويفسكيعنذلكبعد.قي-ثبونتييرلوكانواذا"*

كإلمجبراكبالطراقةتفببرناطريقة،قارناذف!و:محضهـررفةم،ءةالىبط!اتوادصنالحينبببنتصابفونسافي(لااًاكو2بة*ر))تزاللا

ذن(؟!،)وللمحسىافعفارالفت!نمفة!عبجونماكاصم!حتاثلمسفةاو!ادفيل!دوةيهاراًبأمنالمساس".لمكلوى،والصحفالكتبمصادرةرسببشديدة

...عنبتح!ثماوالصحفالكنبهذهمن/مادرء،واكثو."الدولة

اًلاونشولوجي!ا.اي،الكائنفيالتفكبراليومعليه.بكونان/عن"،.بررف.!-رايؤيالوبدا)صحيعالوجهلفرنساو/بطيالجزائريرلأاًلقضية

الفردسي.للفكوالحقبقيةالحريةعن

)ارئطاع!لماًصوات"كتابمصادرةالماضيالشهرفبم-لمثمااعجبولكئ

حصىينواسمهالفرنسيةباللغةشاعرالفهنمنابوهو"القصبةفي

الممسحىاًلموسمللكتابسبقولكن.ومسرحيتنقصائدمجموعةلضموالكتاب،بوهازر

..ق:لالقراءمنعددالىسبيلهاخذاننسخة0.25منهطبعالذي

للأ،...(،ءالدولهبأمنالمساس"وبتهمة"الاستعجال)بصذةمصادرته

نهف-ام!رعنو!لجدلنم!نجولمرجاوالملكيرنإالأألغايعرعىفبىحيلرنلشبالقاد)بم11يقتنعانمناححمةاالسلطاتتخشاهماعلىجدبددليلهذا.فياليس

الاولىالبطولهبدورويقومريتشاررسونتونياخراجمنوهي"رلوثر"واتلىالارطبشأسلآبانبعدفرنسمافييقتتعواامالدينبافي

اًلجديد.الثبابجيلفيممثلالمع،فينايالير؟لهاانت!ارسياسةهيالفرنسيةالحكومةتتبعهاالتني

واصولهاللثورةتأمليةلراسةشيءكلقبل(9لوثر"مسرحيةوتبدولادباءعقود

الفص!فيالثكاولا:مراًحلثلاثتتئاولوهي،واءبرداداتهاومغزاها

والبحثاًلتعقلواخيراً،السائدالنظامودفضالتمردثم،القائمةوهي-و،ريسفيجوليارنثرلدارالمحركةالعقولاحدريفآنتعد

الصاخبة.المظاهرتحتخفاءاشدمعنىءن؟المؤلفعقدهوفما.الادباءعقودوتتعهدالترجماتفرعتتولى

ذاتتمثهلمياتعدة،نفسهالمسرحعلى،المسرحيةهذءوستسبقوهذه.الكنابعائداتمنبالمئة15المؤلفيعطىالامرمبدافي"

المضرجاخراجمن،جينيهلجان"الزنوج"اولاها،فرنسياًصلكانتألاف.اًاًلمطبوعكانفاذا،المطبوعكمبةبارتفاعترتفعالنسبة

*خرةسارتربولجانمسرحيةتليهاثم،بلينروجيهالفرنسبم".بالمئة12النسبة

واجاك"المسماةايونسكومسرجةوبم!ما(،التونامساجين"مرحبا"روايةمنطبمتالتينسخةالف.83ادفانهذاوعلى

."الخضوعولكن..للمؤلفةضخمامدخولاثشكلساغانلفرانسواز"الحزنايها

ديلافيشيلاخمسرحيةيعرضالمعيالمسرحيزالفلاالاناما:ساغانفرانسوازجميعهمليسوا*دباءبانذلكعلىتعلقريفن2

التيوالاحلاموالهموم!لأفراجحيةلوحةوهي،"العاشقالاسد"بانالقولويمكن.نسخةالالىثلاثةمبتدىءا؟لفنطبعلئحن"

المؤلفالمسرحيةهذءوتضع.انكلتراًشمالمنشعبيةاسرةتئتابتكلفلائهاتقريبادائمةبصورةخاسرةهيمؤلفلايالاولىالرواية

جيله.من8لاولالصففىكاالورووثمنالطباعةنفقاتالىفبالنسبة..فرنكمليونزهاءالناشر

65،



300!هـوهـبنههث!هـه

لموضموعي!والنقدلقلر((..01مو+ص،سمابى!!ا
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ا،ءالإدال!"منالماضنىالاولكانونعددد فيينلبرمحمدلسيداًلحاوههه!هه!ه5555555555555!لمه

!الحالتهطويلى.ص!عال!ث!طةلكنابيضفيوالنقطهلصلىكثرتعضحنتلغليتفاثللبدلدمىقتهنقطةأؤأ!ئسالبيأ(((!فومية))فيكمها!حصولى

..

ننتبع!هوان،لحديهسارالذجمماالطويلاًلخطبطر!نمسكان....عمبهداًبوسلعمممممود"بقلم

قوفصرزيشتالحسنةالنيةبانا!فيطلاثقةعلىاىدلبربدللنلبمععطعخطغهههه!هيأ55،ص!ه!ه!

1((القدرجيل"مثلرائعفنيعملتثمويهفيالرغبةبهاستبعنتدقدفي"دنابمنالنظريالقسميديفييقعاًنالصدفشاءقلند

نقدحولصفديلممطاعالالستاذالمؤلفكنبهتعليقفرصةيستغلفراحمراتالكتاب(قرأت..الحاجكمالاًلدكتورلمؤلفه(،ؤالائسانيةالقإة

السدكلمةفحاءت.لصرطهالمحسنددالس!دكتةقدكانللرواية.....-و
....."..العجالهبههءوحرجس..مرات

الاربيةالحقائقالىمايمتكلفيالمطلقالجهلعنتعبيراًدلبرين!و!مارقابلهوالكابهداموادمعطمبهاصفانالصتطيعمااقريئ

....بصله..اراهنةلفظاًقرببشتهـولفظانواعتقد..الانجبزجميه!8!وو،!!

الاستاذلفدالروايهكاتبيتقبللمواذا":دلبرينمحمدالسيديقولوتط!ااففةهعوءاين.الانجيزياللفظهذامنالعريةفي

علىبهفليتقهدمنقفمنحتىاواديبعنصادرنقدانهعلىالبمرطه؟.الرصينالهادىءوتحليلهاوتعليلها

ء"..عادبماقرىءمنرابم!اتالاسولاقشلافيجمهورعلىتلقىبخطبةاشبههذاكمالتورالد3كتابان

بحاللايجوزانههيالك!مهذاحولنبديهاانيمكناًلتيوالملاحظةوإحردءلمممنادوا.و،كلصماحب4لهاتخذفلسفيببحثمنها،إحاسب

الببفيةبنفسحقيقياديبعنتصدرالتبمالاراءالىنرىانالالاصمنووءالىوطالادها!ىفيالرغبةوعممواخلاصسابقهمسلماتكلمن

يقولانراعناولقد.عاديقارىءعنتص!راتيالاراءالىبهانرىاش!.بدو!مكلفياوفلسفةفيبحثلاب؟قيممما

وذلك.."القدرجيل"فيماقالهالبدرطهالمحسنعبدلسيد

عنبنقممميرتفعواانفيهميفترضالذينمناًلبدرالسيدبانلعلمناسذا!قضايرامنالكميرانوهوهناايهالاشارةمنلابداخروشيء

الشخصية.الاهواءمستوىلبيانبراهينولا!لسفلآالىلاتحتاجالتيالبديهباتبابمناًلكتاب

الاستاذوصفهمالذينالروايةاشخاصواما):دلبرينالسيدويقولاللاافايةالقوبباتبصدداًلحاجالدكأورفعلكالذي،فيهااًلحقوجه

مدوهم..كثيراامثالهمراينالقد:قلنااذانأسففاننابالثوريةمطاعاًجراماً!نلاإهـركفأي.انا(سميهاكماالممتديةالقوباقاوسماهاكما

."/دمشقفيمعرو!مقهىزجاجخلالمنالاالشعبوجهيروابحسمهلاادركهأي؟ونحربشرقكلفيلاينقطعالذيالقومياتهذه

لحهدفيكلشناهاالتيبالفترةحقيقياجهلاطياتهفييحملالكلاموهذاوتمضىصالعظمالىوتغوراللحمتقطعالمدىاحساسمعاحقاووعيه

يكنلمبحيثالصغرمندلبريناًلسيدانويبدو."الشيش!لي"؟.فعلايغيهباواًلشعورمعهيغيبيكار/الذيالحدالىالعظمفي

منافماو.ومقاومتهمكفاحهمالتوريالشبابيشاركانبوسعهعاسك!ارهمنالجانبهذافيالكميراللغوهذاالدكتوريبررام

ما..فاجررجلامرهااتولى.شيءالبلاداًمورمقلايهمهمالدين؟والاستممادالقومياتيفلسفالهاساس

مخلص.وطنيرجلتوهمالمذيا!ورالىوتعقدءالبديهيتاخذفلسفةكلانونجيب

وبلطاهردلبالثورالهعجبيحرلرتملنالثم!ا!سمتالعرمطامثلممفدكامو.بب!ثيفشعالممعيدفرعقيمةرائفةفلسفةهيالسطحيالنظرلدىوا!بتكادالعمقلحمده

..بة...فبهايقالانمابمكنأقلوهو،مخلصة

"العادلون"الشهيرةكامومسرجةيفهمانيسض"دلبرينالشدار!وةالىشهاالضعفالىاقربالاجمالعلىفهو،الكنابلغةاما

)ئنرعتهلوتلائناصبمبوابببنلنهايةلحبىكابيمالغلةكببرفيلاولكنقلصحبحالقصرطكفهماالاسلوبالىمنهالمجديةغبروالاعادةالمملاًلاسهابالنىاًقربو*سلوب

...الرصيناًلمركز

ولم..(!الديكتاتور"قتلعلىصمموا"القدرجيل"فياناسوبين

.وفيتذلبتالرغبةرإسفكادماء.وانما..*نسانيةنزعتهمعليهمتتغلبتحمدجراةالاشتقادفيالدكتورجراةالىنشيرانيفوتناولاهذا

عدنيكاتبمنماانهتناساونسيقددلبرينالسيدانكما،القتل.احياناوتذمحينا

..ولكن!يعالجهااكتالمش!نويمةفياخركاتبمعويتفقالاالاطدالدقيقالممئىعلىليدليعقلنفعلمثليشتقحينمامثلاتحمد

..تتفقانيمكنكما..تختلفانيمكنحيثالاخيرةالنظرةتبقى!الفلسفياستعمالهفيلةوله)؟!*!"4قعليحويهالذي

الادبعلىالاطلاعمشقةنفسهكلفدلبرينالسيدانولو.ايضاازاءالنفسعنوالدفاعالخطاتبريرشهوةيعنيالذيالسيكولوجي

الروائيينمنكبيراعمرائمةانيجدانلهاله..الامريكيالروائيموجبلاجثالاشتقادفيالاستاذجراةوتئم.ماديالانفسيايؤلمهاما

منهمبعضاانكما..يعالجوثهاالتيالموضوعاتنوعيةفييشركون(؟؟طربش"قعل"طربولثى"منكاشتقاقهالتظرفشهوة*للاشتقاو

..منهمنعددانيمكنوهؤلاء.ايضا..*خيرةالنظرةفييشتركونهذامعنىفيماهواوبالفلسفةالقوميةاًلمباحثنطربشانعلينادنقول

..وفيرهم..ميللرادثر..ميللرهنري..وليامزتنيسيبالفلسفةالقوميةالمباحثنتوجانعلينايقولانيستطيعكانحينفي

قراءةيعيداندلبرينمحمدالسيديعاوللالماذا..اخيرشيءبقي.هبئالىوماالقويةالمباحثنفلسفانعلينا7او

نستطيعفانناثانيافهمهاعنعجزواذا؟.بةجديدمن(!القدرجيل"صودةالاتلكالكاتبعبارةهلىمررتعنسانمنيالىيتبالرولمهذا

اللراً!ساتالىدلبرينالسيدنحيلانناثم.ثقافتهندينانعندئذاخرلقاءلنا.ضرورةمنلاالدلعلاجلالطربوشلبستانجليزيةقاة

ينننقصانيسشطيعمااحداانلاظنادباءبهاقاماًننيالهامةاًلنقدية.الدكنورمع

الروايستط"يسياورخانا!ستاذكثياسة.8*دبي!قدراتهممن.عببدا!دحمودلناكل-عمان
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نلمسالتيالخطودةهذهالرايلابداءتجعلالتيالاسنابهيتلك.رواية(،ا*فيالبطلازمة"الناصرابراهيمالاستاذورراًلة"النشيمفونية

نا"بهيمنغواكي"ماحداهوهذااليس..وبعد،مكانكلفياًثارها.."القببر"؟!جيل

بذلكقاصداوالغرورالادعاهحياتهفييمارسلمبانهنفس!هعنيقولالكامليهشامبمشق

بصفاعنقراانعلين"اني؟"الاراءوابداءوالمئاقشةالنقدممارسة"

دورياناقنعةبالتانيننىوان،اك!رالاحكامباطلاقنقتصدواناكمرههههههههههه!هههههه!هبهفههه!!

ماهوكلصدورنامنفيعمايعتملعنوجوهنا..كيمانكشفغراي!ااً!شمياءاًلجمييةتتسو؟ يقفحينماالعاديالقادىءواجبهوذلكان.مزيفوغيرحقيقي

السببهاجاءكاتجخطرةاحكامايطلقانلا،معينادبياثرازاء.الاصمفريوسف:بقلم

."ينلبرد"حى00555555555 5!ح5!ةع!ء
نااتمئى،*ولىاً!دبيةالمجاكأ(ظاـ!داب"يحترمكقارىءواننبى

الاشياءتشويهتستهذباتن،الفجةاًلاحكاملا!قالمجاللايفسحللملاحظةالمتتبعاًلقارىءبهاي!خرجانيمكناقيالمؤلمةاً،تطبامحة.

الوقتنفسوفي،الضابطالاساسالىيفتقرنحوعلى..الجميلةليست..المناقشاتبابفي(!دلبرينمحمد"السصداوردهااًلتي

الكثيرونويشاركنيلانني..هذهكلمتينشرسهيلالدكأورعلىاتمنىالقراءبيناًلمشاركةانواعاًسواذاتالبمتستدعيهيوانما3قط9مؤاة

مشنأمرااصبحقدونقررنحبمنتجريجبانشعرناقد،القراءمنادببالهعادةمايصنفلكل3الخالصينوالتقديرالمحب.رمحضونممن

بمكان.السهولةالباهـغالجانبطياتهافيتحملال!تيالمسمومةاننعليقاتوبين،حه-مي

!لاصفريوس!دمشق..اًلمريضةالسلبيةمنالخطر

اًلعفوراًصثحاكنيالنقطةالىوص.لمناوقداننافعلانظرييفتولقد

اوردهاالتيالمبررةغيراتوا*حظالاحكام!كنئراضارط-اد.اسعلىمعها

هل.؟.ذلكفيالسببهوفما.اسمتحيلامنضربا"رلبريقالسيد

-!ر!ا:درابدايفتعلانالبعضعلىتمليخاصةدوافعثمةانفيالممببيكمن

أ..دونما.توقفاخرىازماتتتبعهاكهذهازمة

اًلاشياءتئويهاستعذابمننوعبانهاتفسرا!"ياًلدوافع.نلكان"

!وىفالادبيةالاثارمنبالاحنرامجد.بررما!و.كلالىوالاءتاءةالجميلة
....حصيلةمنثمةياتكونانلابمكن-"ص،صروجهمنهاالقصصببة"-

الحديدةا!مريةمحمو!نهفىأناذ،دلبرينالسيدملاحظة4حملوناذي-االا!صاءةمنالقدرذلكاًلا.

....."القدر"كجيلادبيلاثردى"/انفيبا!،إبىلمالقاريءذلك

نصفيفنجاوزلمالسطورمنمحهـودعددي9ا-.إةالةاصفماكهتبلغ

هسنسأدضشسهلهـاالضفوهعلىمتمكنناقدلالحر؟ا"كاماازاءها)ءطلق...كاملة
ومالاهيمكعبايساولاً!"الموضوعية"؟سملسفسهإجميجمادام،الصعحة

.الامكانحيزفي،ضعهااساسالىيستندان.دون

اهـ!ولةبنفسليست،ماادبيلاثربالنسبةالرايابداءعملية.اًن

من:حديدةطمعةتقلموانوبالتالي..تعجبهلماًواًعجبتهاغنيةفياهمايراًلبعضفيهايقرراًلتي

.مشروطالرايابداءحقاًنأي،والدقةالمسؤوليةعنصريتستدفيفانها

ا!مأدلهر،كللقولهالمبرراتبتوفرايضاومشروط،الرايذلكمسؤوليةبتحمل

محيراموقفااواجه-بهاويثقالادابيحبكقارىء-جعلنيمماذلك

اًلسيديطلقهالذيكهذاخطيرحكمنشر"الاداب"تجيزيهفاذ:حقا

القدرجيلروايةفي"االعادلون."ابطالامالبعضاشتحدثمةباندلبرين

بحملهجيلصوتع؟قارىءءنصادراًالرأيكانولوحتنئ

الجيوسيالضأءسلمىفسيعولجاًلذيالموقفلفسعالجواقدالكتابمنالثثيرينان

مللرهنري:منهماًذكران،واستطيعا9القدربدلي"و"اًلعادلون"

يستعببر!.0الشخصيةحئمابشاعرعفودشعوريمكواودهشةيثيربالذيهذاوديس.وليامزوتنيسي

-.أوسمنيشررببهالغيراصارمنمعينبلونالقصاصينكليتناودهاالحياةفيحقائقفثمة،مالو!

ورانينزارفيتجريالتيالحواثازاءنظركهمتختلففقطذاد،.واذالمعالجة

ودثاينبكفولكئر:*يربهبينالقصاصينمناقربارىولست.الحي!.ء

ورمظيم!مروراءرور،يرهقء!دشاعرعوالنظرةالموقفذلكمعالجةفيالاختلافمعالمووفتم".للعلىحبىكمثل

حجازيالمعطيعبداحمد.اليهالخاصة

ببلاهةتتسمشخصيةفولكنريقدم(!والغضبالصخب"روايةففي

اوجو!يورمرراءلدعاقصوصسةشحصياتاحدىفيتتبدىالبلاف!ونفس،مح!ودةغير

بيضون!افالشخصياتتصرفالتولكن."والرجالالفئران":المسرج!شتاينبك

كما،الكاتبيننظرتيبينتفرقالتيهي،اًلبلاهةحالةلمعاناتهاكحصيلة

والنشرللطباعةالطايةدأر.على"والرجادلفئران5"شخصياتمضافرثممقتحدداقياهبماًنها

وشتاينبكفولكنرانأي"ا.والغضبالصخب"ابطالمصائريخالفنحو

فيانجراكجهقدمنهماكل!ولكن،لحياةامنحداركناوقد.عالجا

.ء.بهخاءعة.وجهة
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-.8أز"!أا!!+!3+!نما-.:5-001

ا!؟!قا!!.بهئم.ا؟+لى؟دءل!!.وفيأجمتميبماغحم!ولا+؟!ا!س؟!افلأ+!أاالأ!صلملما!أ!ندإأ؟ا-ت.%.م!أ!
/ا....م6.--6في.إي.ص.ئج.-3"ة.،..:.-.ء.ا!-:.أإ.ء!ا..+\إ+اذ.0ا.010.!100/1..01اـ1ثم.-،اإ.أ.-اأتجبة.دا-اع..ة.؟+-+ا-ا.ثج

+:..ب!.ا.%!ف%ا"01111ا1010/-ادا،-.-!

ص!لأ
سزوله!،يارئاتداعبملامحهباتتالذياً!مثلوالعالما!سيانالواقع

ومنن"الاوانإلعصرقصببدةءعلفلناثطلالضماللية0وعواطفعإهدومبشالستانرئك1!ثط

كيلأاللىصانالافذلك!،ماًنه-الصبورعبدلصلاح-والصليبالظل

وثاطيءك3المشالهايةوهواًلموتحننئ،مشكلتهيحلانعنالفيعجزينالاهفضل:بطم

الثكلةلانالمشكلة!يحلالموتحتى،الحيارىللمعذبينبالنسبةالامان

المملونيالموت.المحتضرةالحياةاوالنابضالموتسوىليستب!وكماشاءفقد،الثانيعددهافي"الاداب"بهاطلعتطريرفةلسنةانها

"عريفتشراحثملاواعيةحالةفيظلهشنقاًلذيالانسانجبينفية.محتويا!انقدانفسمهمالقراءيولىانعليهاالمثرفون

اًلا؟ء--انربفعا)-،موخيمماتفدفالظلعبثاولكنوالتياعبحيرةالاسماءذويالساعةمنذنرىولسوف،عينهاالحكمةاؤهاولعمري

ق-ءر،خط،5ضلضعندءاعلب4اًلابديةاًلدنةحلتلقد.بهويتشبث.وإعدوالمتلعرونيتذمرولسوف،عكاظسادةينازعونالادباءمناًلمغمورة

اخرساءاالصمتبح؟رالى5تشد!كاشفكاللعنةتلكاًسيرفباتالنور!العصر"نوابئب)والادبشيوخضجيج

ءقيقة،إدركانمخطفةحجاباعيئيهعلىوتلقياللعنةيلعنانمخافةاهـدفياسايعمنذؤراتهافدكنتطرجمةؤص"اًرراعة.تحثرني

يه.بنفسهالقىالذيلدامسالظلامافي1837سنةاقيمتموسيقيةحفلةان":وخلاصتهاالنقببةالكتب

1،1جاركيعنييماانفكلاتدسسليقلتم"صسبقياوكان،لبكسيسوقطعةدلتهوفنثلاثيةبرنامجهاوتضمنباريس

انفي"تعطونياناسالكملكني"بتهوفنثلاثيةانهامحلىسهوابكسيسقطعةهـقدمت،تئذناشبا

..1(الانفمجدوع6نيمرهـ!وجهي"صاخهاتصفيقابالموسيفىوا!ارفينالمثقفينمنواضرهالجههـورفصفق

(بىشدهلمنتيهرؤهايهبفيهااًلتالهوالانساناًلحرساءاًلصمتبحاراكأصراقبقلةبركسيسباسم!لممتالتيقي!وفنقطعةالىاستمعبينما

!فوءولكن،ا"دإةوالسح!ادةالروحيةالطمأنينةحيثالامانشاطيءالىمندمس!ابتهوثنال!ثيةالجمهوروصدالقد:ذلكمناسو!هواًوبما

.المطافنهايةبلغتفقدتقدلمانيناديهمنارةفيالمستعمينمنكثيراًان-شالالهاممنلحاريهلبكسيساؤهالحلىعزفت

عاطفنانفت:،زعهالبعيدالمشردفي&ة!لوحوال!صد.برالملحوجبالىنجمهورالىموسيفاهت!ديمثيسبكسبجراةانمعلناالقامحةظثر

9-ص4ورغتال"اسيةاًلجبالاثدامعئدالموتمنخوفه:فتناقضتانأصرلىوقاحةهيانمابتهوفنروائعاحدىاًنىلحظاتقبليستمع

ماتو*ن،المغامرةتجربةمعاناةيقيمونالذينالقراءهغكبرون

قبلالقاعالىجثتهوهوتانسالناالاديبسمعهخلالمنالادبيا+لر

دفد:التجربةطعميتلوقان...البل!هيلا.اسمهوبريقوشهرته

يشطعفلم(،1الوجلمنقلبهطار"على-للقراءستتركانهاالماعيعد!عافي"الاداب"اعلنت

.التيارمصارعةالبابهذاتحريرفييشاركواان-اًشهرللاثهلمدةالتبربةسبيلقراءه!داببا!يقينعلىولكني.

ادةطيئتحرالعوب!4قصانها.(لماولكلار!لىدقرات"واصذوقاواسلمحسااًرهف

يستطيعولااًلتجربةاقدامعلىمرةىفبلوا،الجدبدةالخطةبهذهكبيراامرامتر.حيبااًلقراءوقد.رحباحترتهنامنوانط!قا.حكما

فعزحفالممهمةاعماقهافييرلمحانائنت!ناًلتحريررئاسةتلقتوقد.العالههذاشصيرالمساركةعلىسدةفأعتليوعرامركبااتجشمان

...........0101،؟ا.ا!داب"مناثطتنالمدربثكاظ

يصارعارثورالعاعفيولدوالعاعلى."ا!را!"منالمافيالعدددموعنسةدروم!ثن!
......العددهذاقصائدمايميزاهم

اًلعنفالمسكينةلملغلحلداقممىتحرلتياقهاقتععرلكونظالقص!اوئدنماعلىبحاثماعنالقصعيعلىتصلنااليشعر!شاكاالامن،واحد"عدا،جميعهاانهاهو

-..قسولايمدولن.،الحديثالشعر

وفققدوالع!خبلمشيبحي!لسأعرلالرالاسالحدوعديخيهابحنائتلقىناملبحااجمإبحبوعلى؟ابن!اللمتاقنثعةبنالتقريرالىسبقونيالذين

اننهالكالسرابيانسانناتصويرفي.شانذاروقيمةابحاثوكلها،العددهذارسوخالنفسهضقثدالشعرهدا

الوجودياًلرعبصخرةاقدامعلىاختيارفيوصعوبةمشقةعانجبنابانناهنانعنرلىانلنابدولا.السماء.فيفرعهوه!اصلهقثبت

!بدكانواذاالمصيريةوالحير،وكئا،الماضيالعمدفيالمنشودةوالقص!لدللقصعىالافضلالنقديرلبف03انابىالمعطاالمبدعقجيلنا

ن!!فلنالمأخذلعضتسحملمنيسيراامراا!ختياروليس.ذلكفيااإالمسالقة"مايشهأمامقوقمتهفكسرالقالبقيودفي

.....-....انمعلنااًلارض-بجناحيهوضرب

مجالا.(!الشكل"سوىفيعيرفيه"*جتهاد"لصيبوانلاسيما،الاحيانكميرامنفي.ا!رحب*رحبالىالتحليقموعد

فيالوزن.بستفمالعصبهبفهذ!اننشرعلىلطهذمصهما،فيختياراًلسعرلئاثشامنلامئهايسميرساتوبكيل!لاكك،.جبارةولبةوكانتازلىقد

المجنونارئغمةالهعويديدممو،)التجربةهذهتتبلورانوناملالقص!لد،كناؤلىفيجديهد"خطة+نخاذهاتؤلفلكادالعددهراقص!لد

اً...روابة-.القادمةا!عدادفيعديدةأناشيدذاًترائعةسنفونية حرفلى"لمنلاقلبهيلينر

اًلىاًلبءت/ب!*ولى(؟يلحثو"أ"*داب"عنلتعبر.نغماتهالفوتت!تتضافر

!..!لا-.*واًاًء!المذبنبنجينألحيلالمطامعهذامثاعر -؟الصخيبمضيلعرمجير
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الموروتنوءالتجربةفلهيبهلوشلناجيمافرأتياروعمنقصيدةهذء:التاليالبيتبدايةمنسهواولعلهالاستغهامدمزةسقطتوفد

اـلقصيدةننهبتضافرتهذهكل.الرمزواصالةالتعييروبراعةوتتابمها"والقصديراًلملحجبالاذنهذه"

لحرفبرحاجةاتالىالبيتاـناًلقارىءيفوتولن.النجاحمقومات.بدونهالايستقيمفالوزن

:الونرناستقامةلتتحقق"عروفي"كلمةيسبق"في"اـلجر-سندحس!نبهيلاني-البعث-2

(!اوالضجر(لمجفافمنرعدةالظماءعروقيانفيهااحس"(لصلبفمهزلةالألاةمناخرجانبعلىضوءاتلقيالقصإةهذم

سنة-ابوابراهبممحمد-اًلازرداًلثوبوغازوزقلبي-3فتكون"سامري"ويضلهاالجماهيرالعسجديغوبميأمرةوكلابداالتكرر

بلاءلكنهالاجسادعربممامنايلامااشدبلمؤلممرالقلوبعريفاذاالقصيم!نهايةفيف!ةالمعجزةوتحدت.جديدةرسالةالضحية

الحياة.ارادةلتنتصرالوحشيالطوفإنيكافحكانيومالازرمنذالانسانوتدبالطواغيت(،،عجول"فينحراثمبفي.نتجددالناميةبالحياة

نفر!الطبيعةعلىالانسانتفوفىعنالصراعانجلىالماضيفي.يرزقوناحياءوينعثونالرسلفيالحياة

قدرفالخرابعبثاولكنالفناءعلىالحياةتغلبتعندمانينةللط!قبلألبعثحصلفقدكذلكحسبتهااولعلنيمتكلفةمصطنعةهاية

ألانسانغنيغر؟توسملاخرىمرةرومافحينبعثانه.افوىخصبةبعدفيمالتنتفضترتعشجاةاخلاجةبهونبشرهنهدنماث

والمومالمظلمةالرمادمفازاتعبرضبباعهفيابدايمعنالذيالمك!ودالا"ببس"منسندالاستاذاغنىكانوما.الثاعرارادصامممامعطاءة

دورةفيينداجولاقرانايلفخريفهيفاذاوتتجلىالمهنرله.ننبعث:يقولحيتالرابعبيتهفيهذء

يريملافالجفالىمطرولاحصادولانرهر!ي!للربيعمكاناليفسحالحياة"الالبسمبحوحهحشرجاتوصوده"

الرمادمفازاتعبرضياعهاًبداـفييمعنزاًلماالمكدودواًلانسصانالضياعسنفوذيةمنالثالثالنشيدفي.-علوشيناجيسويئاثني

يكحليعودولا.حبلزمرةقاتلجوعشفةعلىالحبفيلوب:المسىهذء

.والبوحالحنينوهعفيهاالصبراماتعيونا"المطردفقة"

ذاكالدربتبتلنعفلنللانسانيخيلهكذااواخرللماساةولكنلقطرةظماىوتشنجتعروقهجفتالذيالانسانحنينليمرضينثني

فتحورقيالربوعالىعودةوللربيعالهجيرشمستهلكهولنالتائه(،وتحجبوالحجروالترابالنبات"ترويمارتثتاقيالمياه،المياهمن

ويمسودقرانايلفعخربفاالخصبفيعانقالحبفيهاويزهرالنفوسوشوبالمليقجفالىاخضرارهااًكلاًلتيالعطاشالنفوسلحنريها

ععنيعبرانالشاعراستطاعلقد.النخيلذرىفيقبلالصيبح.الاسنالمستنقعوحلمقلنيهاماء

نراهومرةالمتواليةبالصورمرةمستعيناتصبيراصدقالمن!لوجدانهانت!ارترقبولاسيرهفيالانسمانيءمدلاوطر،ددااالضياع

للشاعريهيئانونرونفمالطوفانالتاريخمنيستمدءبالرمزيستعينتلفصانالربببةوالحيرةالحائرةالرتابة.بالغدوثقةعزيمةنفسهيملا

المعبر.الايعاهوشلةمدارهافيتسيرنجمةءـوىنماارادر"لاممبرةفيبمعنبخبظلشقاء.

عنها*الحديثادمالاودكنت-لىقصبيدة-للحزناغنيات-(.الابديالطبيمةناموسوفق

اًلمهمنةفالسكينة.قربىوشائعمنالعمدهذابقصائديربطهامالولاالعائرجيلناضياعسنفونيةالعددهذاشعراقالبدايةفياقلالم

الصارخةالقصيدةسكينةهي"المصرالائسان"لفساعمادافي.أالاسيانلمحصرنافي

يعدملمالمذيالحزينالانسانوجهفينقمتهسياطيهزالمكتومبالعواء
5!!!5555-555555ه5!هههههع!

حباالحياةويعانقالفراغفيقاوما!والرفض"التمرروشيلةبمد

قلبهفيسيهداالوجيبانآنئذويحسبمهرالاًمراةوربيعودفئا

المرهف.فودجبينهولذوبسيمحيالذنوبوسمانويخالالواجف:حدهلصعو

بمبنه.انسانليدثريرتدوالحزنوالصخرةعسيرفالدربعبثاولكئ

المث!س0سنفونيةفيلفالمظالنغممعالقصيدةهذءانسجاملولا

؟خر.موقفمنهاليلكانالآدابمنالثانيالعددفي

فيحفلىددتظلإدطمعسهودططووساقععالدالقاحسبقدنهـئهدغلسيكنودحضببمى!لك2!ىلعرلم
.المع!الوحرارهالتعبيروبساطةانتجربةصدررغمءلا

-.اللهحسنعبدالحسانيساسطورةس.

في.المراةقصةدامتماالاسطورةاسمعليهااطلقلماذاادريلا

المفنينالشربوكأس.الشقياللذةبئر.المتاعالمرأة.مجتمعناديوا!احلى

معربدفي.شفا.بينالمعلب

جفافاالمسو!ني.بالصودالشاعراـديهاويتوسلفصتهاانهاأـلكبببرلعرب!5للشاعر

التعيبر.انفعالاوالتمثلحرارةفلاالصورللكباطرافيختئم!ت

وزنا:البيتينلهذيناعرفاناستطعوام

1،1معباحليلهايعشقاقيستطيعلنطسلاكلم"

!(الصباحمعسينت!يزيته...جوعان)ءاًلعيسىسليمان

الجند!بي-لعلي-القتيلالربيع-6

كانانمنذالاوحدالشعررمزصاروكانمااخرىمرةللمطرالحنبن

المطر.فيحداءالسيابشاربصرللشاعر

يعصدون(،*لهةابناء"ف!هيبفارتدالئبآمضومطركو!لقرلمقمالج!بلادابدارمعشورات

امهضرعفينس4ولا.جواباتحرقلأالسماءيستمطرالشاعران

شبعا.اورياالارض

منهنجاةلاالذيالجدبفكلةقنلوكنفسهاحولاًلقصيدةوتدوره!!هههص!!ميم!ص!!هحى005
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اًلثمصفحهفوقكايزيتلانه-للالعمقلا-،سام.مطرهانحبسيالسماءولكن.المدراًربالمطرالا

...مصطنىعليخال!-الاخضراًلإههراحس7

ماد2بلااحياالذيانا-ابعادبلااجاالذبم!انافيهساتعدتغابرةاًسسيةاصداًءمنالشاعراستلهمهاقصيدة

!لممدب.بلا.ظلبلااحر(اًلذأنانا-امقنادبلااحمنالذتذاناالقدروكأنابراالعرنةعلىالموتإنءلمبةاًلمحببالفر"عناًلسامرانن

كماهوهذا،بالصقرةمحثصوةارايهل،ضائعةغربة،فالسأم.دامسىظلاموخيماًلمصباعفانطقلحظتئذوجودءيثبتانشاه

اًلبعد،،اًل!ورةفيهتفز،الضائعالحقز!نبصدفىالصبورعبديرقولجاءتةقدوتصوبرهاالحادثةتلكتمثلفيالنساعروفقولنن

م؟وقع،المن(.رلأنييثي،طنلهومن،قانلهمنمقننولايهيعرففلا.وانكدراناًلانسنمنحمكدانلنالوصردة

صديوبميا،اتراإنإ..ا(وملةمكماتلك،الناسفيثتعلىحيواناتيحلملعاالميينوالدفءاظداعيةمنالهمإئراًلموحهكالكلمكفيولكن

،انراًء،الكانلالمعحىياقهم،الجديد(اًلسركلفنب)هوالشالحريعكرلا.اًلعللنبةالانغامبطيديتواحآالهلاإذينثركآكاإثالىبالقصردك

،الننرلاسهنخغيتمسلم،المكهرمنبجرعامن،باللعبآالانيرمىالبرتبتفعيلةتنحرفالتبم"اًن"أونلكغيروانسراحهااًميدادماصفلء

علاحننانامؤنؤيمناءعقاباالبحرمتاهاتالىبناربظميظل،اـنهام:اًلعرئنشيمؤئراماعناًلتالي

ويرإنيء؟اءغذاام،اغ*يخاممدكرمانؤبليموت،المبنتكبليموت"الشموعفلئشسل"

محمدعندالظظرثإطوقةلعمحاهالسندرادي!خطوحين،اًلأ-ولالحسم(ننقئإئثيبحرهيشلظراعننان"

اظأببخيظ،الايحشكامندادات،الصورغخلالوتنمغل،ابوسنظابراهش-مطرعكرفيمعمد-نلضحنياقنعوثكالبإان-8

لترابالمحبةحرقةنهمكلهالذايالظاميءالولفن،العربنارتداداتسكراًلظمرغصولظيهبت"التبمالاسيرالمعذبكهذءاًرشنا

الشمدنعان..بةواليبامئالمأئكافاشناهمالذينللاخرين،القريةسنابككداسنها(11مائهاسمرةالظصدننصهرربئهنت""عصيرمن

بظلافيو،الاعلىالىونرقيك،شفظي،عشوأئتأنسيد،بننء،دنافرالمخشبالشمععومق"ككشحهااـلاإذيالعرعلىالفانحينخرول

إنهـنلهمبمنرءءتدةلموقف.،.صدالى،اًلبدميالصبومعبدموقضاسماءفنعفت"كحولنهشاعت"فنظنثهجيننسللناؤنكنن(ةاالطريل

فيتوشعتهـذاـكاما،مرإروتوقع،مريررعمب،اصطراع،!ريرامهماعماقفيالخصبيفجرواانيملكونلاحيارىقناهوابنيه

الزهربميلادالتع!لىنر،ب)2(رعو؟قىومبوةعذراًء،،طفوليةمسحة.غداموعدءالغصبعيد.والربيعالزهرخزاًئنتذخرالنيالارض

زمنيا،مل!.باطاراوال!عايبالظلاطاركانانفبعد..والربيعالشهداءيعوديومنذ.اـلارضجبينعنالملولالزمنغبار.بزاحإوم

والتفعيلةالوزنرراس-كأا!ملنلنقدؤ،ؤء!انخانبينان،سهبظ،نود)1(دئنه.الحسةاً!ضئافيالشهداًءاحفهـاددفحرهالمعتحداءاًنه
عطاقهقن.بركهلرإنمياًالمظحاياويب

و/!-ح!.اوت-وعاعلىاهتمامناوانحب

الحدثاربنافىالرءوياك-مربعخواتدرا-ةوضعبسبيلنحن)2(لإمنفضل.!نيعثرولانصمةتشعزفلااًلشاعر

المعااصر.العربىالشعرجوانببعضلغهممحهاولةوهى..لبنان-عثروق

،

مميم!ء!م!حيحيكايحعع!هههءه!ااًلرلماحمنالطق!ابق!فيوالضياعالسام

صلأهـتييإنإن:

.،فنجدتنيعركمنلاكقرالماشبمالعددزصائدنلاوقاستعدتحين

صزءانالرضىضف!اوردليواناًجمدفاأ،اًلقصائدمضامبنتناسبعناوينلوضعانساق،برغمي

تنالشماماكسطممصطنحنعتوشعهامنالادئالىرنادلىالصقذ

0015وتؤناور!ااًاع:،روإءوراراإ-للأرزرار2يظالفتيديدانيبتنانبنانعلىصممتوبذلك-اننعبرائازاذا-

اثرقناحدةاًلكصامدينكدؤنحين،البااقنهذانكادعنرهدرجما

0012ل(جيهـوربوالمماويءالمحاسناناحتامدفةاا!ما.ادريولا،منفصلافررياتقويماويقومونها،اخرى

غنغطمطاتعهذئانسةمكنشوعرقالىنهرإئمانالماشياًلمددلقصائد

006حغثنللؤذم)بمئلملأء."ختياماًلىيعودمذاانام...بطحداماسمنياعكدانشوتكاد

اًلمشكلةةصميمفيهومماالقصائدلموضوعاتالموفقالتحريررئاسة

035بثيف"جمبلديوان)..؟!المعمقالواسعالمجلةلمنهجتعيبريوبديل،القائمة

!،عحيماترتنملنا،الشماعهذا،الرممذاا؟اصىالذلقما

035ابرا!مم!لملأحتر!ةالادجمه!ا!ةدالتلازملدرجةالشبابشعراؤناعييرهامنيعنننافوئابةتعنيريةوتادية

!؟والعبادإن
003نترارهعبدأنلطجفبقلمالقرويالشاعرالذيواقمئا،العرجمطواقعنامنتنشا-تلحكما-القضيةان

هذءتتر&فلا،واـلعفناًلريفركاماتمعالفرديةالآمالفيهتتشابك

003شرارهءسدالطيفقيإمفيص،الرجلصماتها،فييحترى،باذيالهايتعلقالتبمالدامي!اًلمصائرالا"لاضرة

يشبن،اليدهيشبهكهماكانطلل،والشياءالغربآعلىعرونهفنح

003شرارد!داللطيفبقلما!ابيا!اسمابو!س-يقولكما-فالفاتحون..المحببقلوهلامتلاكويجهد،المصير

علىالنغنبدنئمنيعنونولكنيثنوالغنبك"لدحرعناحياناينحدثنن

003نترارهعبدالاطجفبقلمابراهيمفظحاتعنى،والثورةالاراًل!جيلنعن،محاولاشانجد،هناومن..نفوسهم

..اللهربيع،بالدحاءكنزرل،والذلبطالاندحار،الدرامابقطبي

بتنبرسثوهاثبئمث-ؤقمثمزمثؤنثنضإ:أاًإنإنؤعامنضنالشاعرعند،صحرالنياطابعك.سكهنما،البنعفي،السمامييظذ

والصليب"الظل"القصيمهسطحيةعلىيطكإنحى،الائنرعبدصلاح

.:)1(واًنمااعمالىولاابعارفلا،واًلجليدباليبسويتخمها
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ابدايهتبلاًلذكط،السيابببدر،لاخربتجربةمتأثر،منقولانهاًلىأاودسيوس(أ"الغائببعود.حلماهناامبح)3(،مسدودا

تلمقعلىاوررشاعرانعرفولا.والمطرك!،اًلحياتنوالخصبالنجوعملكة،بنلوبقصةالشاعراستعارلقد،)بنلوب(او!بةاحبيبف

القاحلةالغربةيبدوانوالنماءمنالياب،واًلخصبالاسطوريةوانتجاعاتلاوينتمللتالتي،الننيلةالمئاليةالمرأة،اودسيوسالبطلزوبرة،ايتاكا

علىاملتكماالمطريةاًلصلاةووءعلوشعلىاملتالتيهي،الجدباء..الضائعالغائبلزوجهاوفاءعنهااًلخاطبينتحرفلكيالثوببنسيج

المطر:)1(انشودةفيالسيابيقول،الخلإ!علىغريباكانفيماصاحبه،التصويريالشاعرتكريسهو،الثوباتمامحلم،ا)عودةحبمان

المطرمنقطرةكلفي..الحالم،المحب،الىتعسانالافلى"موم

الزهراجنةمنصفراءاوحمراءفبالمرنجم،سندحسنبهبلاني،والفداءاضياعامرقاةعندورلمتقي

والعراةالجياعمندمعةوكليىةبمهااسضطاعانهالا،العمودنهحعلى!جريقصيدتهاطارانفن

لعبيدادممنتراققطرةوكلقرابيناًلناريطعمان،اًلثاروحشيةاًئنائهافييلهبان،متواضعة

جديدمبسماًنتظارفيايتسامفهيفيالسريعومرورهاالصورةالتماعة،العطاءقيمةمنينلوام،المحجماة

الوليدفمعلىاتوردتحلمةاًون!رالاننفاتحدالىالمرنةاًلبيانجةا!تعابيربعض،برءلم..الخاطر

-(،1اًلمحياةواهب،الفثىاًلغدعا!فىفيويبشرالشعريلانمالذيالموحثيالطبعذلكوهبقدسندكيلأنبم

الطفلنغرعلىا!-مةصافع،اًلحياةواهب،للمطرالتحرقيفهـذامدعوولكنه(جديىةقضايا)فيمندورالدقىوريقولكماكبيربامل

مع،والثمريىةوادصالرواءهدية،الشجرمانح،ناجيعند،هوهو(البعث)ابياتهوفي..الموسيقىالنسقالتقامةعلىالحرصالى

الانفعاني:والايصاليالتصويرالبعدفياختلافيموتالذيم!الفاتحالانسانهذامن،الوحشيالطبعهذامننفس

اننيقيهااشعرهنيهةبيتمر..الحياةليبرعم،لميحيا

بر،لمبقاءاحران-اكونان-اموتاناودملانامماطول،منشعبهبنومهمن

العطاءمنلحظةاًعيسان؟كخجلىالسحابخلفيبدوالفجرقبصر

والخدرالموجوماجاوزاًن.فاطلا،وشدء،اقبلفجريافقال

الظماءعروفيفياحساناودقتلاماتمنالارضفيي!حياعاديومهامن

المطر.دفقةتعيشالتيبالاضاءةبالدفقة،اخر()مطربم!بلون،اًلانتصارويئلمون

علىكضىانتيالنفوس،الفصولتعرفلااتيالمريضةاًلنفوسفيهاليحسنفسهتتفجرلو،علوشناجبم!بود،والحناياال!روقفي

النفسية،الاضاءةحيواتانارتهاانفنتئتما،والجفافاليبسروائهاالى،السقياالىفد!وته..والمطروالدفءالظفرالصفاءروعة

السماعهمعونةمنقانطةاًخروجهمنانهاغيرالخلاصالىتحنفاخنتغير،والانفتاحاًلربيعبصبوةداًعفانسانيتمخل،نجدكما،المطر

وهنا،المطرءلىالغربةصفةالشأعرويخلع،مطرعنالسماءتسالالملا!الثعرالاط،روفعلحنانهالصهـبورعجدميراتمنلعل)3(

..المظصلصرقةالمعذ!المؤرقالانسانيالموقفصفةالاسات.تكتس!..........

......بحهـبت!-وريمياالسيا!االمعاليولىاءيس!لىلااحيلولكحهلليوكصوع

2:الجنديعلىنادىكمافينادكبما".واشداعهالثعرحرارةاللفخلة.لفقد

سماءلاعطشان..

--،3*ء****?********************************3

...سماءايا،ردبى-*ة.،

الىالغامضالحنشقتلهمالذدنهؤلاءعندالخص!يعنمهايذيفمالا:-001ىع؟
..........*:براًمربيع*

منصمتالصمعمالمتخددالفدائنيعنيانه..1الانتحاعالى،الرواء.*(*
....م*.*

*ة*
ملامحفيالعودةرعاة،العربرقفيالمجدسقاه،الطينيناًلضحايا+*رنرسبر..،
..لأ*/:*

التضحيئفيبلغسوريرويالذي،المتعطشالعطاء،الجنىوهنا،الاحفاد:

الفحيعة:نهايةالسؤال-*-،.--*

حدوديحصهد،العداهادم،الرليعبمسالفا،المدهريرالحس:*اسى"!ا!أحم!"4لاسى!راا ر..ر..ءصاميءإ
!؟الحقولصدرمنالقمحسيجنبممنور.*

مه"

!؟مطرعفيفيمحمدافادكماالغزورياحصبحاريهفيوتتفلنظ،الهزيمة:

!ملالقابلبةم!نى،اخر-م!نىترتقىاي!تهفيالفروسيةانلحق5:وبورساالهندفي3لميةالاشتراالور؟رةز--أذع.ير

المنتصر"العود"،العود.فياننمثلا)وجوديالتريسئل!معندبا،دهي:.وغيرهايلانولىوال-،كستانواز!وزج!-ا

نجمراليشربواالميتونالكبارعادس*...

.اًلصغاراجيالاعتصرتهقد:مبادؤها:سيا1وي/الإور-ترا؟جهألاحزاب

..المائدة،بمدو!هيا!:.،ستهاووربى."

كمااوالزمأنيوالافضارالايعادتحتقر،اًسبطورةمغامرة،عادوا..؟

صادقة:برؤيةمرةالسيابعنهعبر!:الالص!ولةةالاشتراكىتمراتإؤاع

وجديابيترابمنئحوىفيهيصعدغيلان*

خديوتحتضنانيديثم،كلتمسانويطء..:.اسيافيالاشتراكيةروستقبلع-

لاانتهائيفي7ائيابتدفارى:

*..-.

عبر،الحضارةبجرحالملون،الغامضا"لويالب!ذاكهو!لبم،*4

..ص*لمسحلة:صالطلمعةدادمشموداًت

عل!بالرحمنعبدالنصرةو:..

":ا813ً:ص.ب-بروتبر

الاهلالوتضخيمخثنيةجميعاالعددقصائدعنخرن1نثألم)1(*./
ماحلا.تفخهيماالصورة-؟*ء*ء***ءبرء**ء*ء**يريربر*بر*بربر*?**ء*?يرء*******
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-الا!لعاىاغربر-ينانطر-فيالفنيواًلخلقهي..ءاًلفنيب!ولخلدبيثمممة.-3لمحفهصا-ا

عزامسميرة-يحبهملاله

نء-خاصةبروريمةأةفي.،11.نهتاثر"بحبهملانه"عزامسميرةقصةةدسكياصالوااىبرفلم

ؤرازا!---اا!تيرةالكثالقصصدونومن..العددقصصبقيةثون.

.،الةمةالىدعلالدرب..عدتخطوهاؤفعمخصيااخطغ.سععتقطبادرير-ىعايدةترجمة-والحياةرترولطاذا

..اد!جئيناغونظوكا)قىفي.رعملشاب:الرئيسيةالشخصية-1ةزوج"بوؤواردهسمون"الفرنسي!ةللمؤلفةناب3منفصلهو

فياتهـ:!ةا"عإبزوفعتانبعداوؤفؤدفصدربئ..المحققاًماميمثل."ادريرمطرجيعايدة"اًلسيدةترجمته،(!سارتربولجان"

..جمر9ليررداءةءىوقدصد.رقه،ذلمواًنه.الوكالةفيحدثتاختلاساتون!على"سار"ر"بوالفكريرةالعاطفيةصلتهاعناؤلفةوتتصدث

المحقق.اءاماتب،؟كدانيرفضولكنه.سهرةيومكلله.صارتسارفرادبطليهاإقومالتبمالأسسمنالكثيرنلمسانمعهنستطيع

كأابف!ا،رءلاإدري/،صاحهب!ظروفكمفئلفي":المحققلهيقول.بوفواردهو

(،ء..لصايرصبحانيمكنلحطةنتفادىولكبم..ليموزانمقاطعةفيسار.نروزارنن":العاطفيةالصلة

..عملهخ!لألمنعرفهااخرىجكاياتذكرهالكلماتهذهجذلوبأي.اسوقامنبعيدةمسافةعلىالريففينلتقيكناالاقاويل

فيل؟ارص،الضهرةادمن"ازارع:"المجرم"الث!انيةالشخصية-2ليسبقوالتىرطبةماتزالكانتالتيالبراربمرالصباحفياطويكنت

رءمنها.!--صكرالاعانضبئعلى.بحص.لكان.اطفالخمسةطماعثسراًحدنتحادت(براـ.العشبعلىنإلمسكنا.بمرارةوحدتنفيهااجتررتانفالنا

زوجها،الىالاعانضكألا"سلمانوطلإتاكوزيعمركزالىزوجتهجاءتسارترالىابوهاطلبلقدخنى..علاقتهماحوليدورالهمسكان

.ر*هـ/!،عتء،ت.دماتنزفصارتحنى..ركلها..زوجهاضربه!ثم.الهـتناءبساتينفيخفيةيجرياًللقاءفكان..البلديغالران

اخر؟مخيمالىاولادهورحل..عاماعشرخمسةبالسجنعليهحكمعلىدأ؟،اخرىمرةبهاتقتاوحين.المكاتبةطربقعنالصلةلمانت

."قئ!إننإخطوإراصت!*رزاؤاذا":(،!البغي))الثالثةالشخصية-3الوقتفيالمترفينمعصلاتلهماوكانت،باريسشوارعفيالتمشي

ا.(إب،لاثرتضجحمراءالوانتضيئهاالتيالامكنةهذهمنمكانعنلهااننعلمكنالاننا..نثورنكن)مولكننا"عليهميشفقانفيهكاناالذي

اخته.انهاءرف..اءهدمدربهصورةرأى..البفيعلىاحدهمدخلالفخموفسادهـم..اياهليعلموناشيءلمحندهميكنلم"لمعتبرينالاشخاص

..البغاءفاحترفت..امهاوماتت..احمدماتفترةبعضهماعنالانفصالقررااًنكانثم."فراغاالايغطييكنام

منؤ"،روعلىيحهءللىليمادو:ابر/الوغد"الرابعةالشخصية-؟يحددانهمهـانفيحينبعديرلتقياانعلى،السنتينتتجاوزالزمنمن

بة.ال!جئيناحركاتإرصد..المنجمجاسوسكان،اًلانفتابحكومة(برا.الثميءبعضمشتركةحياةتقصراوتطولفترةفي"يستمانفاح؟ى

ءرةذات..اًلإطشةلتوؤفالوكالةا!لاغالىبادد..احدهمماتمافاذاضدكاناانهماثم،"الكنتيمالتفاؤل"تبنياالف!يةالصلة

فعرقل...ال!ءرمنممدرسةلهم.نبذيانالوكالةالىالطلبقرروا.بة.قوبةكانتوبنفسي"ا؟لعالمثقتهماوهكن..تلكحالىتهفياًلمجتمع

رغبون!مامنبسببوذلكالتحلميليالنفسوعلمالماركسعيةرفضاولقد

اولا!يهمت،كان.انجنبيةبعيون،بعيدمن،انفسنااًلىلاننظران"في

."انفسنامعنتطابقان

ايىبمالبسغفىابورجواز!..الكثيريننظرفيسارتركان:الماركسيةمنموقفهما

..حولفكرتهكانت.نفسهعناًلصفةهذهليننيهويكنولم.صذيرا

م.الموضوعان.."الصغيرادورجوازي"الصفةهد.تتجاوزاًلموضوع

.إ!فرم...كارئجيا.الىءدر.اثائك"اا(!كرثكلةيطرحوكان"اًعمقابعادايحملرايهفي

وجهة.بتجاوزانعلى،نفمسهماركسنطرفي،القادر،البورجوازيةمن

ذا..اًلاص.برتثيربولميتزرمعسار.فرمناقشاتوكانت.(!طنقتهنظر

كا.ذلكتحقيقعنعجزولكنه،سارترباقناعيأملكان

لافىنموو.روعاو-وقىمسأ)-منالسلببةمنتهىفيكانا:النفسيالتحببلمنموقفوما
..المرضعلىالعلمهذاتطبيق؟مكانيةاًعتقادوعلى..النفسيالتحليل

وسيلةءروإهـ""نظريةفييريانكانا.فلا..السويالانسانعلىاما

جميعبارجاع؟(-فريدنظريةأي-.اـنهاالانسانيةالحريةلسحق

وعقائدهالهئدزعيماراءيعكسحوار....الانمانحريةمنتحد"المصابطفوله"الىالعقديةاًدنفسيةالامراض

واً!ها،.ة.القوميةالقضايامخننلففينظرهووجهات.:اًلحريةمنموقفما

تمتلكوان،ماضيهامننفسهاتنتزعاناستطاعت:بوفوارده-ا

ذلكمنهاينتونانلايستطيعمااحدابانتشعركالت.الذاتياًستقلالها

م!فانه..لاهلهابالنسبةحتى.عنهمسؤولهنفسهاهي..الاستقلال

عليها.سيطرتهمفرضبامكانهميعد

..اًاً..اً:.المييةالعسكرالخدمةتهددها..ءكددةحريتهكانت:سارتر-2
لطليعه"رد"!مس!ورحرت"مارسفقدذلكومع،التدريسوكذلك...تاديتهاعليهلزاماكان

مايستطيع.اقصىالى

-2ع7187تلفون-1813:ص.ب-يبروت.بوفوارورءسارترمواقفهيوتلك...الفصلمجملهوهذا

الجهدفيانهاعلىدائماالترجمةالىننظرلماذا..هامةمسأ.لةتبقى

عنلاتقلمشقتها..جديدخلقانها؟.الادبيالعملدوبئوالابداع
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ولعسل.يقرابمااًلتصاقامايكوناسدالقادىءيصبحالذاتبماًلسرداتخيمىوثلاث..الخياماكبرمنخيمةلهكانت.سعيهمسليمابو

افاحلقد.التراوحذلك..النفسفي.قيثيرذاتالقصةماجعلاكثر.صغيرة

فيالرئيسيةالميزةهيو.نلك..فصتهاكلالفنعلىلانجؤرانللكا.نبةصاحبهسايئرصد.التطورالىطريقهااًلرئيسيةالشخصيةتأخذ

ينضا!..الكاتبةخطتهاالتيالخطوةهيوتلك.."يحبهملانه"قصلآ.الوكالهمستودعيردخل.عينيهالىيتسللالنوماخذالذجم!الحارس

.الجديداضمونااليهامايرحرقان..اللصوصيةحسابفيليس،مابعمليقومانقررلقد

دماء"قصةاًلى.ننضاف..النكبةفيماكتبخيرمنالقصةهذهلعل..بالانتشارالنارقيخذلحظةمثماعرهلهان.طعاممنالمستودعفي

للدكتور"حمودكفن"وقصة،صفديمطاعللاستاذ(*الاسفلتعلىانظروا..اًلجديدةحياتك!ناركطفيوتلمسوا..هذءحجارتكموفروا"

ادذجم!الوطنبمللق!صمىرائعةنماذجثلاثةلتؤلف،اًلعجيليالسلامعبداًعلمكم..فولكمبترابقدميالحفر..بحذائيدقيقكمادوسهانذا.0

الفني.اًلشكلامامحدردهالمضمونفيهيلتزمالذلي!(.الرنميفعلىوتكبرواًلتكبروا..ايئسفيكمليتمررتجوعواان

السمانغادة-المزقافىفيرجلالانسانتشو؟فيالنكبةاثرعنالقصةهذهفياًلكاتبةعبرتلقد

ذلكمنيمكنها..الامريكيالقصصادمنتقدالسنانغادةاًنيبمو..البغي..المجرم..اللص:وجودذلكيوكد..الداخلمنالعربي

لف!ةحصيلةللقصةوفرالذيالامر..الانجليزيةاللغةفيتفوفها:المجرمعنتقولفهي.التشويهلهذااًلتبريراوصتولكنها،والوغد

03القصصمنغيرهافيتنوفرقلماخاصنوعمنالكرامةفقدولكنهطيبامزارعاكان..مجرمايكنلمعليالحاجفياض"

القمةاعطاءديالكاتبةبذلتهالذيالجهد..القصةفيمانلاحظهاولالطريق،(هذاالاأامامييبقولم":البننعنوتقول.(،االارضفقدحين

!ث..الاداءبأسلوبالواضحةالعنايةفيذلكيتمثل..النهائيث!كلهالقد.غيرهممناسواليسواوهؤلاء":بمجملهاالشخصياتعنوفول

القصة.بطلةتعانصهاالتيالانفعالاترصدفينصفهيبصقالذك!القطيععنملالميزهمهويةلانفسهميتخذواانحاولوا

تمكن!امرحلةالدراسةمنبلفتفتاةقصةتحكي"الزقازفيرجل"هـرانفيتبرزلممالتيالوجدةالمقاصةعزامسميرءولعل."ال!م

ءكه!ترغبالذيالامرامامكعقبةبابيهافتصطدم..اًلجامعةدخمولمنجاذيبتهلهالذيالاشعاءهلىامنموضوعاتهاتشتقولمىشالقصة

تترقبوان..البيتلمشاغلابنتهتستسلماناثييؤثر.تحقيقهالدعايةمصدروبينالاديببينالكبيرالفرقهووهذا..صحافتنافي

الطب.دراسةتمارسانعن..المنتظرالزوج..الكاتبةشخصيةالفلسطينيةالنكبةبلورتلقد.ذانهعنالعاطفية

قدومه.تنتظر..يومكلالجلوسفرفةنافذةمنرجلهاالابنةوترصدشخصيتهامنلهامار.النكبةمدارهاقصصفيذلكتجسدانوكان

ذألمهااراد..الاولالمرجلابوهاكان،جاتهافيالثالثالرجلانهاتجاهانلمحالقصةهذءوفي.القصصمنالنوحهذالمثلكنيرنبع

حراالنضحمنبلغتفلقد..الزوجتترقبانعشرةالرابعةبلغت"اتعرضاًلانسانيةباللفتات.نمئيصادت.الكاتبةاببهتشبربداتجديدا

.الزوجعلى.نعثرانمعهعليهالزاًماصار..(؟/مسجلة"مجردقصصهابعضفيكانتانبعد..فنيبشكل

ا(لرسة.الىددبهارفيقكان.حياتهافيالئانيالرجلاًخوهاوكان-.اكثرلا

اووريقى.ارراًسةوبينبينهحالقداباءاننسيانفيرغبةالخمرةادمنالمثاثس-صالسءردفي.ذافيواخرمباشرسردبينالقصةتتراوح

حياتها.فيالثالثالرجل..تترقبهالذيالزوج..احمدكانثموفي..الحيويرقىمنممكنؤدراًكبرللقصةيحققنحوعلىالحركةتتوفر

محاولةعلىاقدمقدها،شيئاعئهتعرفاندونيومكلتترصده

..المنظردهكرانه"مجبرة.ترص.كانتانبعتكرهههي.منهاالزواج..00.0عر....00..0.00.00..0.مميمهر.ءمر..مرم!

تثور..افروضاقدرهاعلىتثورانها(3اًلبرودكريه..الرائحةكربر4

لابيها:نقولبةالمذلهنفسهاعنترنجعاناجلمن..ص!هااجلمن:حدفاصالو

..الجامعةالىاذهبانمنمفرفلا..وبرككثقتكامنحني"

وؤحداًلغرفةمنويئسحب":الاتنالنحوعلىالقصةوتنتهي."ابييا

ركنوفيصامتةحجرتهمااًلىتتبعهامي..عادتهمناكثرراسهات!

فىةالناؤالى.اناورأئخةلشمالمخأتجهتجمينيهاجبةضىحلمخفيررولم!عادالبيصاممهمةيفسكيدس!و

الجبردة.العقليةمعالقديمةاًلعقليةصراعسواضغهوكما-القصة

التيالعقلةمع..دكاترةبناتماعندجمياًنا:تقولاًلتياًدعقلةصراع:لرائعةؤصتهفي

دراسي.اًتمماناريد:تصرخ

يك!نانلايعدوالمشكلةهذءمنالكاتنةتقفهالمذيالايجابيالموقف

مما..مبررا.نهلاواوجدتاوجدتههي..كذلكيكونانارادتههيموقفا

اًنموذجاالقصةنهايةفيالابموقفيكونإنيصحذلىن!حصحديمكنبرءصمإءلي!ال

الالي.الهامالسوال

عدربةمواقفشيجةيطئننانلايمكنالموقفدلكمثلاناعلمهالذي

.وكان.الكاتبةاوجدتهموقفانه.القصةفيوردتاتيكتلكسابقة

فقد..ذلكومع.انهزامياموقفالاتقفحتىتوجدءانعليهالزاًما

ناذلك..المشكلةبعرضالاكتفاءالكاتبةبامكانكانانهالبعضيرى

حمودعندتنتهيمهمتهاان.مشكلةحدلاتستهدفالقصيرةالقصةاًلطليعةداًرمنشورإث

هناكاًن..شابلصديقمرةذاتصيكوفبينوقد"المشكلةعرض

الغنانفيكفي"""لمثسكلةلصودئشكلتهصعهاكصو!ضعاصحيحافرفاكمابينلحل7187ء2تلفون-1813:.بص-بيروت

ذروةمن.ثمةليس..التوترمنواحدخطفيتسيربمجملهاالقصة

.الذروةعلىوتستقرالنروةمنتبدااًنها.القعتةاحداثتستقطب!ير-حححومسسر!م
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مجرد..اًاعطفاوت،يىهأالفلسالتجيننجكان،دلسطينمنانهالامراًخريخايفالذيالامر..اًفقيةابعادءذواًلقصةفيالخطان..اًخروبمعنبم

أساساالاؤت،غوسيلةا!قصةت!تمدولم.مساكينانكم:لهمنقولانلاال!إكونانوهو..صيرةالقالقصةشروطمنواساسياهاماشرطا

اعالا!كبماخاصةتميالىةبا!يرطاببةالموا!فاعتمدتمابقدر..لهاز-لم..ذروز"علىلتستقرالخطاولمنقيداانبمعئى..منحنخط

الاتيتين:الصارتينفيكما..تيرالألمومناك،ليكناقيطعينالمحيالانولننطر.الاصليوضعهاثابةتستعيد

ل40براني-.تطيعمنؤلميلا..ولكن..يئكلماني!ستظيععربيكل))نعرؤئ--اؤدنكنلمحيثالقصةبدايةفييقعالاول..القصةمقاطع

الأ.صمت!ي:القصةنجوطمننج!ايعلىبعد

،الكلام-"تلك-.رجيدكماا!لملاحاسعم،!4عربيكلاجادلو)امنماسبقوافسدتبيئناانتصبتمريرمةمشحونةلحظة"-ا

."تماماالوضعلا-ءلمفوثارتصختتالاجيالتعاقبسودهاضبابيةسحب..وتقاربناودنا

غء-ارعاصفية..العينينفيوالاطمتنلمنالحنانابتلعتحتىدمهفي

!--بط))رأرو"((يرتثشتاجون"الىاة-ر./كلا!صالروائينتنرصين.(ةا..ببتاوتأججتإهاذراعربدت..سحيقةقبورعنهبتزتن

!اسعالمكنلمانهل!حةوعنفوهاكفادلعضلهنصدى،اةاالقمرمض!...،00.1.!..........
..........ر--ررتوداماعكالتحبمصهاًلهايهمن!رإبالاحروالمعطع

."لتوحشةاالههتادات))بيصفهم"واز4..الناز،!بئءلىحملتهفي:واذ!جت

الاقفإعيرحهـقانإمكنلاالصراض!ليالىاقتناععلىكانشتاينبكولكنلفةإيهوءلىصفعة/دهوفياماجمطيقفابربط..اهرباراريد)-2

احتإوتا!نبك)):أصدداهذافي1،1كازنالفرد"ويرقول.زيروالظهـن-ء*ب!وابىرودابيقد!ه!تجففامي..اًهربانابىبد.بصقة

ارء،د،لأ،اورواطفاالىيرحتكمابىسيطبألصلموبهالصورمنصورةيرورم?در،(فيزكلولاجتالمني!نسكبأبىرود..اهربانابىيد.اصابعها

وباءاوءرضءنيرةءدتكانلوكماالىمياسةفيينحدتالطبيب!!ع.1(.زور.نيو!!و!رديحنقبىيرغمر.يرغمراهزؤ،ق..الغرفةيغمر..

وور-ن،م!!بمما2!باخرمزارعابم!يتحلتكمارزحدتالمزارعويجعل"تم(ـ.-!؟.المقطعيهنبيننلمحهاىت؟طيعاكوفرفيفرقأي

اترساظامن/طلبيكنام!لانه..افطنبقياًكثروالمحبةكانتهناداعمنزهقىإ*نلم-يناًكوترمغءداهدوغقدالموؤفرملدل.فر!من

برسي!االازرمان!كونانالايرإد/*نلمولانه..بنتراًيكونواانمنبواه.ودأزءاحدةيزدادانعلميه"زاماكانحينوتضاكلل..لذلك

."ومخلصاة،-ةالىة1،زةآزء،ازف*المناكثررتبصجملهااقصقىااى..دأكفي

ذبمماا)-هـو..اوطةبزظا!رهؤىيبادوالمذبمماالمضمونان..زبيا!ها،ةفيتايم!وهى..اغرابةباتتسمالالمفاظمنبهـجموعةزحيطها

غير.ليس..بالئسرللقصشفعواد-جظ!-ح.رر!دصدالى"ورالالاؤإ!،ءب"ؤ!!يج،ز!ءظ،ررون31ثر

الشممعةخلدون-الباسمةسو!ندمية!-ىسءطر.ولفيىمنانه..الكانهةاساوبفيرئيسي!اعيباالمحان

ؤرجينبا)1الامريرأ"4اروافيفياترلهالذيبالمقالالقصةهذهتذ!نجطاز".تتراوزهانلايرمكنمحدودتأثيرذاتعندوو،الكلمةاىكما.القصة

الضرانإ)ؤ""اتؤإوالذي..الامربربمبةالصحفاحدىفي(\،وولفهـة-ىوليه.*.:قى.زأئيراإ،ونانير،وزهو*ن..ؤءدلأمصا!لموب

رردمانفيويلفىدعراتفا،كرالتتخصائصمنكثهبىفيهسلدخل.ال!صةؤراءةمنءهاالاكمعرنتهي-ثيرالظاقصد-انه..اًخر

اًلمشهلةهـذهو!ل.اولضب"القرونفيفعلكماالترينا)قرنتغايااةأنرءروا..ا!ءد/تبريروالاءلأرالاوربركايزيالادبةهمل!وءعنداتجىولوذرن

اكأمحالااقه-"ا"تفيكوان0النتمعريةالقصةيديعلىقيمانزكنيرفص!واانالمةأدبينمنكثيرسمجالذيالامر..الضاطئةاثارهبترجمة

."شعرا/ءمبحانالىصائر!ا.ءهءط:ءوغهوضمسطحؤوترسوىلاتحملنحرير:لآالفاظاكتابا.نهـآفي

ا)ة،لية:اًلشخصياتاقصهكأاتتقطبءنانالاصابغاؤجمط/قه"رمملرووءعفاواضصةانشائبةالاسلوبفيان

.الاب-2.فئالقصمنالاكبرليالجانبوتستأتر..الصفيرة-001ان3اءراانف!ر":الانجةكالعبارة..فيهايؤثراواًلقصةيخدماًن

خفيا.روراتلعبوهي..سو!"ن-؟.السيدة-3."..اًلسيول!درت..المطرانسكب

مراحل:؟للأتافيصةافي

!رالشعهـذازكنبانتحاولولاالصغهرةتشعر.بهاحادةغيرة-ا"داودالوهابعبد-الحبنبع

مماتظةدمتهإعاىالحصولنأءلازها.اعماقهاؤ!حارةاًمبيةمنبسبب

مناصاقهافي"،تهلغلعنهامابرخفيوهذا،ابيها،قكارءنلو!نررميةنهـ-3إظ!ماو.."يحب!3لانه"ب(كاالحبنبع"مقارزةمجرد

.3المباشرةالغيرةشعوربم!!داذياوالعملالةضيالعملبينالفرقتوضج..الوطنيالقصص

إبي!انالابؤضير!تهاواض!"غيرغيرةالىالامريرتطور-2الذيب،لوو.لا)ولتصةالألتمهاق"يحبهملانه"فينلحظفبينما.الفنعن

!تداسيد"هاالى-رغبانهااحدى.بى-"-المهمةهذهولت"قل.ريازهاز)ء!..اخرتأفيرءنبعي!داالفنيبالعمل!لاصتفاظكلعاولتها..تؤديه

.----.-------ا-الىتسيءمفتعلةلمواًقفوخلقاالكاتبمنتدخللاالحبدةلبعل!اينلقم!ة

بشخمىالقطارفيبربتقي.."العريش"الىنقلهتقرر..مدرس

ظيراًننمفايان.عليهنفسهبفرض..الظلنقيلبهيحسى..هدوءهعليهيفسدثرناد

بينهماويدور..فلسطينمدارهايبلغحتىبينهماالاحاديتوتتشعب

!رتربولدجانا!يرزائرؤباعارز!...البهدظالىالقطاريصلوحن.القضيةهذهحولمطولحديث

فيهيجدوناًصدقاءهوان..فلسطينمنصديقهانالمدرسعيعرف

اليغلهنريا!جلاد،ن/ضبانهوكأفو!:ا.هورأهماعكسعلىالظلخفيفشخصا

جذابة.شخصيةاماموانه..فعلاصديقه

ادردسوسهيلعايدةلرجمةع!ىالثووةاًلى..التمردالىدعوة..(،ايحبهملانه"قصةفي

الحب"نبع))قصةفيبينما.جانباافيسطرحالى..المذليلةاللقمة

دابىييمئتاًثالوقتفيهوولا..الثورةاوالتمردالىدكلوةلاهو..مئاقضموقف

يعقبه..فلسمطينقضيةعنعابرحديثمجرداله،يأسعنتعبيرنفسه

فياًكتشفالذيالظلالثقيلالشخصنحوعطفالمدرسجانبمن
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خصائسصمنشيئاتعملفالفكرة..واضحشعريطاالقصةوفيانتكتشفوحينما.مباشرنحوعلىالغيرةبشمورتتحسسالصغيرة

خصائميبعضايضايتخذانالاسلوبمنتطلبالذيالاهر..الث!عر.الاخيرةالمرحلةتيدأ،احلامهالانحققلهاقدمتالتيالدمية

عرضفياقئمهخاصا"تكنيكا"لنفسهالكاتباختطولقد،الشعربأيتشعرانفيغضاضةلاترىالامرباديءالصغيرةكانت-3

وهوالابهشهد-المشهداعادةفيالبراعةمنكبيراحدابلغ..الثصةوانهاواما.اليهماتتوىالنهايةفيستحققمادامتمثلاكالغيرةسعور

نا.اخرىمرة-العقدحباتفتنفرطابهحتهكتنيعلىبيديهيهوبم!عمرهاسنواتمنالرئيسيبرالجانبتستاثراصتىا!منيةتحققلم

ولعل.جد!!منالمشهدتستميد..الحلمفيذلكاًلىترىاًلصغيرةورفعت"اطلافابالغيرةشعورهامدمتشبتانذاكاذتحاولفانها،القيلة

خيطاثمةانكما.واحدةنقطةعلىالكاتبتركيز..اًلانتبا.يلفتمماانها:بعنقالقاسيةالارضعلى.تطوحها،اًلميتةالعمياءب!ميتهاالصغيرة

اجزاءحولهل!لتحممرليغببرخ!هو0.بعضهاالىاًلقصةوررردقيقامع(أ،الاطل!علىسوسنلعنةمثللاتريد،سوسنمن!إنغار-حقا-

الحركةدخاصتيالحواًرانسموقد.متماسكةكنلةلبتدوحتىاًلقصة..اًاً.10.0
مايكوناشدعلىلغيرعمناللونبهدشعرتقدلمحعيعهفيالها

والايجالى.من!غبا.هاتحقيقمهمةنجبهااًنتقلتالياللحظةنفسفي..اشتعا!

...مشلتحينماجديدةذروةتالغيرةوصلثمومن.سيدتهاالىابيها

هلسيصالواندمشق.ايضاا!منيهتحقيقفيسيدتها

-.عحاسيسالصغيرةشعور"لىبالغرورةارتمنهنمعةالنقاطوهذه

هذاعلىلديهاالغيرةشعوراتضحوحينما.جداواضحنحوعلىالغيرة

ءا---3.3--.-*،.ءتكذيبهمحاولةالىبر!ورهاهيبادرت0.المرئياللون

كيم!*؟بز+كأ!!!:*فيك!!بمةكا!لم،؟في--ك!،-كأ،-3،+ءء-!---ض:7...ء.-7؟.-لا03ءثا!.د-،!مم!؟!؟-"ع*،تيم .-ء!تج!-ج3ننبرح!كابم!!!جم!إ*+!ءجم!!ح!ير؟:؟!"ير-ظض؟*لأ-بر،يرغ،،---..اخ.ة:2ا.لأ-.32-..خء--!.؟شاكي؟.كأ!؟؟غ؟برجمم!!!"خ

؟!/جمى*بمخ!!*قي*؟،-كأ،!كاقىعبم.لمش،،؟!-.ءل!6رر،؟!"ؤبمكأ-حافئبر!،-لا+نر.!؟كانرلى؟ش،ا.،فيخ-+أ-!،ع،في+-،-.!إش!-ت-في-لاكأ!"م-.-!*3؟ث؟7ير+ت%جبر؟%إفي*.-لم،ع!لمج!!؟صبخ؟.اًحبا!و

؟-بربرير*قي،زرنركلأ-ت"زر!ا-6؟"؟إ2!؟!،كاد؟؟ئجفيتري!!يخ!1!8..-!يربر؟لىلأ!ةء-!!!م!ةء3..نم-.،في؟هـ:أبزفيءخلإ-!!كاج،ئج.33،إ+لأ؟3!!قيكا!+لإ !مبرير،.!ء-ثءبهيم!آ*؟؟\،*--3!د03ءأىع-،-!،،!-*كا،؟:!ةتن،-9؟ء8ءير*،!*!*+!د؟؟*!يهج

ثرش!كا!-!ج-ءا*ز!بأك!بر*؟ش9!بما-نجثمسأ!بزمممأفي؟آنرقينم!نج؟شسة-قي+جبرس*كا3بزئج-؟بع-لايم.،-".خ8!،:*ءلم:!لأ8لأظ!؟كا2ءل!كأبز+جصنربة.

خغ.-؟خلمةتم!!!خ1!؟-حش!!قي!؟!لم!لا--بر*ذنمةكمفييه!3،8؟!*+!-ماخ؟.ء-؟!.*بر؟الشمكنطنطءبمئال(،االباسمةسوسندميه"قصة

ضء3،-ر:!+؟،3-كأ-3!!ءإ؟-بمخل!-أ+-لا:؟بئ.!-خ!آ*!!!كأ.--ا.غ3!إسفي،!.غ:فيخ؟؟قببمخهاكلمةلكل..الش!وريةاللحظاترصهـادقمن

نج.،خ!،ة!-!*د-.ط-!.-!!إ"؟ء-خ2؟3-?.*:-(!أ.-+.أ.شة-2؟

-.ج.!:-:3إملأخت؟لا*-:-؟و--!.تةنج؟؟:في؟!ء"!بنءلا!!!+!نر.لمكا؟!:يرلإ.القهمةبناءالىيئضافكجزءقيمتهازم..بهاالخاصة
س!-؟،:.!:"خ؟خ-ص.كأغخيمش1بم:؟!6!تد!لا.--ظ.بمءلاأ؟%.*-+.+3!3بر!

؟8*ء--+ء.أ؟!-بر!أثر؟نجكافيأ:!.،-!!،.*؟الأبر"ءلام.*!.-+-!الا.؟"؟؟نر!-!إ!س؟ء-أكأ!؟ة02-/؟*.!--يرير؟،غ.م71-؟-!--.بر.

خ!-،.زر:،.؟!!خ*ض؟؟بربئ-لإ؟.-!!6"يز،.ع-بص:؟؟+ج.لمج.ؤم.ة،لإ:%لم.!!خءخ!لم2؟ء،ة.-نر:؟!؟!ء7؟!7؟3:برونج،لم.ء1ء!إم./-؟؟:بز؟:-؟"خ!---!إحساءاتاتحملالمئمممةخلدونالسميدع!دوالكلمة

+-!!س-(3-،؟.!"!!.ءخ!-2كا.لا-؟:*"؟!،"+لح؟7:كا-؟،،--!!،بز.رز!2،!!.لإ؟!-؟..++:؟-اءةصأ*غةة؟ألمإنجلمغ؟:ء،!نرخ؟إبر؟لمنر.!.غة3أشخ....

ل!--!علا.!لا!غح!-3.كاة؟لح.6!؟+..2؟!حما.،لم..؟كا-.-،(-؟سء2.-:،--.،.!-،لا!كا،ول.01،:!خ.-خ؟:.."،ء!.،لأ-3.؟،؟-بر!3.
لا-كاء!ء--ءكاء.خء!؟-بخلم"ب""؟ء؟ع02301!ح..،؟خ."كاإ*:وتصدو..ا!نيئراكأجاوززةانهابمعنى..عميده

-""!فىس!ء!!،خةتج.أ"!بخ؟ش.ء؟ءخ!لأ..".!"-ت!صاق،2ء.قيالخدلاك،!كلمةلكلفاناليوباك،عليه

!!!خ!7!.43"!سء1جهلةحذفؤ.انولذلك..جديدةايحاءاتالقصةفي

!-س--تيقدماكانبوا،با!ةاساءةالقصةالىيسبمءما

لا--.+*!ا!-حلأ--3-س!+...مةسدةعهارةخلالمنالانقعالاتبىمعبأةحالة

*3---/!-دلأم--!!ع-!س*!!ب!بي!-!!!بملمب%!ء*--ءفيدوكديىلى..الىتخيلامكان!باتمناًلكئبري!حملدحوعلى

.ء-،!-حم!*ث!!ء!يء--!-،-*س؟ح

،-!..!-+-س--عب-غلم؟-لأ!!+؟*؟كا.،--ء+.سصصالش--وففببهايصفالتنا!نيةالعبادةلوردذلكعلى

3-عصى-كأ3+حد:

كا!.لملا-"في-ءمحص!:الصغرةنفسفييعتملالذي

كم.د!!3.حءيز!ء،-،:..في...

ح!-ممدص.6؟-بريه!.أةش"!---3هـ-!لا

ح-ل!يخابم!أ،ا!سفيزر.!أحداخدصووءلمجردكان،مالسهبالامر.بكنولمم"

3ى+ؤدب!لألم-دء--ع-ر+.ع-ء-لالالا-ء-*.---ا،خبوءةالورديةالخفقات.كلمعهحاملابالتدريحيستيقظ

أ*ح!كاثحش..صد5س

!-*--.!-ء،:،*.ش!3أ-س"دور!ءصاءيركأنها،محيعةبرتاقيصد!هاحيتردد ل!س-ص*-.-لا-؟صلا-ر!"خررووصعوكل."!ربعنشتائبةريحاتحاله

م3-.!!،!!جب"،س+!شفي،.في-خ!---!--ى-مص-7-معةالصغيريعمركا!الذيالفرجنلمحاىنسنتطيع

بر؟في؟-سفيج؟ى-ء--ص!سءفي!!-جلا؟7-!في!:--كا+!!-العثورومحاولة،اًتجملالواعلفىامامالمجالاًفساح
.حمت.حد-بء!3!!ي!غى2دء-.،...!----.

-"!!!أ؟غ-قيلا.في-؟حظ-+ئر؟ين-.-!ح!يم"!-،؟-لا-خى-ح-بر-لى+ء

!3-!-لا،س-!:ص-؟ء---لاءق-2؟ش3.؟ءقي-ءلألى%ء%كا،لأ.كا.!رز+3لا،-ى.-لىع---دس؟خشلاخسفيءلأنر؟؟؟.-لى"-كأ!بر؟خس؟لأءلا-لآ".*يم-قي-ح"كأنجكافي:اًلمسغيرعالجزئياتعلى

حم!"--،ع--لا!لا.!-دلاسدى--ى"-.ةء!حب ء--بر؟؟-!-لا/.?+3"-ء3رص3+؟.*؟7.بخ"تر..الحدلمهـىالحاجزبدراًعيهاتحنصناذنيهاوارهعت"

7--ش!!كا-ء!ع-ء"كاء-.---.-لأ-د،ء-؟!!بر""تللتعمقولهم!،1القصةوفي.(،فرحانهانا:وقالت

:إء--"-ا-!لا!مفته!بمترإث!سكئت!م!؟!كسيكليخش+-جبر؟.-ستجشقيء

حمبم!--خ.سء----ء-كا3-لا.:*---؟ش؟!:ع"!ورهصد،،..الهسغيرةتعانيهاالتيالمشعودير،المحا!تفي

-*ء!--لا.-!.نرلى؟لا!كل!!؟!ى!شفي-يخهمت!س!؟؟س!-ئر،إ:؟..القمةمنكبرةمساح!تشغلالتنلصورة

.-دلاخءء،لىلأ.د+ءكاو؟خ+-س!س3؟.دسف-بو!.ا!تايرو!مائلمنكوسيلةاًلكاتب

-لىد--!-+،.؟??006--سح-ء----.-ى.طخش*+ج؟-س؟بر-"0الموقفطبيعةمعتوترهافيلتناسب

.س:---3؟"ص--مبرءلأ-+ء-?!ىبر!3:--+د؟-م.--ء7.ء-س!3+.-مء--لىالجرسرنينسممتلحظةالصغيرةالكاتبيصف

.-*س!ك!؟ج!عهياتحا،شض!مض-ته!-6يخث!شتر!كس!لالأ؟ثنهنا!م!عبرحسبمى!ءخ.105

س-ء-ا"+ء!،!--..س؟!!لا-*-ء-ضلاء*+.!3-!--ءلزنجبهيلولهيودعوج!هاوكان"بوماالقادمن!علمت

خ--ى--ءءسم!ي"!وكاص4!!صعلمفي!ك+!ممعكل-؟-؟عءي!!زجممخبىلأ.-كان"اخرموضعوفي."وموردساخنباخرليصطبغ

!!نحلأ:\ءس.-.؟.-لا-!-.؟لمحش!+،*"ء.جمىبه!جم!-ش.-ا!صورةوررءهـغ(،ازرفاءمرآةمثلتماماةالصغيروجه

لا.".-س"-"+ء1"(!!،!لما!)!؟(لا+،وءص--?حء+؟؟ا،غق-.-د:الغيرةتفتحتلقد":الافيةاًلعبالىةفيالتوترمنمد(ها

!34،ج،ء،-:غعءلاوشبز---لاى؟!ىسائلالدقيقةساقهافييسريوحشيةكزنبقةنفسهافي

لا!فيفيبن؟!بزلم!رز؟كانمنئد3ء"3ءلأ7!.يرل!.:؟

!!*-3عصسلاص3صيمعتتنادسبتوترهافيالصورةوهذه."كالسم

.للبيرةالملازمةالحالهوصفوهو،موضوعها
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1!سزيىلؤطررامبئ!ظصفى1ط!!شثطا-

والدعوةعقلسع!!اشن!ملهاكط"اك"اراستعمالتعمهماع!راضها

))وعب!ا.يفيمونكأميمنمهال!صعمحرويإلمفهأونخاقد!فيسهشعراهمكيبينماعفلسعيد-1ع1ص!

فيعنأميئفردواوانا!هربيالعالمكلادطليعةبتنمعراءيلحقواانحاودوا-

اكمرددعولىالىلجاواان!كافي،"الجوهرواعرءفهالتس!يدالصله...المزبفوناولئلى

كتيالافيارااًثاد!والقد،النثريهاًدفصيدةفئ،بةالى،الطرجيبالشعفل**

دعىهـوا.الاوربرءوالادبادعربيالأدبديالنمععروا!عوزيفواحودهاالاسبو!!ينفي،بيروتضحفبعضفياًلاديبةالصفحاتبهانت

الريسحاشانوفا/زثمالعربيالأدبفيالمنتورانت!عرحاولءناولافعسهممنالمفئةتلكتص!دهاخطيرةوتعريحاتلبص،ناتمعرضا،الاخيرين

المكيةالصورالىقببهعادواووركبلمنحاولوهور!عيرهما،جبرانالشاذموقفهااًلىالسابقرودنافياًنترنااقياالحديثالشعردماة

القصيدةعدواكذلك.انوراةفيانى!عر!ةا!قاطعوهلىن6ءدمراليفيهاجاءوممأ،العربيةاًلحياةلواقعتنكرهاوالىاًلعربيةالحضادةمن

طبرتانهامعا!غربفيالشعركبمالفنتطوراديهافتهىمااحراـدنتريهوالحفاء-والقيمالتراثبرفعىتقضي،لذافهالشاعراخلاصفينطرية

كانا!ا-كاليانهعركهـم!وفي.انجازبيةالجداًولمنصغيراجدولااليهءـ؟لاءاكتشفهالذبياما،والجهلالاميةبكارةمنحالفياًلذاتعلى

"محرريشجعواوأهذا..حد!شاشاعراليههـونالنثريةالقصىدةيركنبانهـنانخزافير،شعرووممنمايظهرعلى،يلأنفلململمابكر"ات!ذفي

هـتاما،الشكلحبمنهذا.ح!ينتينشعراءوطوبوهمالصحفاصدقيعانونجث(01ا(رحاضؤءالتبحر)ءعليقدرةوبمبر،"البول"

اًلاكتفاءاو،ا(القمرو!وءالبول"بينالجمعالالمطلوبالضمونجتيكنولم،بالذاتقولىالمحدعلى،الوجودمعضلاتواعمقالكيانتجارب

..إ.وحدهبالبولفيولفرداًصالةالىللدلتالاخلاصمنالنو؟هنالايوربميانغريبا

بروأف-ع4صدولفطعذاتههراغ!ييدورعنمعاالشاعرنهايةهدهبرنام!منداًنهمالىرشحقد(2النول"انذلك.الشعزكلبمالنتاج

،شه!هفيلورم1هذأو!عالاجووءيالورميصاب.وطنهديال!اةهـ!وغيرهاا"رحاضفياكبحرعلىالقدرةوكذلك،السر؟ليين

افهطير،ا،نتباهويس!مزعيالأنطاديلفتقد،طبيعيغيرشأذانماءللمذ!بلطرجية1المظاهرعنؤهـنسختواًلشتائموالفضائحالصفاقات

ينعدماًلحالهذهودي.والسخررةانرثاءيىغدعيلعسهالووركل..المسريالمي

المحدتين،الشعراء.نت!اعةوبينالمسرفةعنئسعيدايةجمابنالعروتنشىروانماتدمميهتدمميانالفئةلهذهعكيفالمبعضيسألوقد

.المحزنولاتهرءجالذاتلعرضوسيلنانفك!لأهمابيننفرقاني!جبذلكعلىالجوابفي،اًلجرائدصفطتمحلى"ماندي

المعرهـ-ةدصولمنم!تقى"ا،داب"تقدمهللمومف.نلخيصهذاالذجموالدركالاولىومن.المبعإةاًلجذديةوالاسبابالمباشرةاًلاسباب

علىصظوالحظ1،1الاعالة"دمماةوبينالمدعينهؤلاءبينالانالقانمةرردزادققداليوميةالصحفكانت.الادبي!ةفةالصطاليهانحطت

ا!ديد.فيأررتوى"،المسؤولةالاقلاملديهاتفىؤراندوفيلملادبمجالافيهاوافسحتصمفحاتها

اـلذبنواصدفائها،1شعر"مجلةعلىنردانالفرورقبيلمنوببىمنهؤلا،وكان.ف!االأبارمحرركيبعضالىالأدببصفحةفعهت

العرببماـلشعرفيإروصد!احضفالتيهيال!مجلت!انيزعمونمافنئواالصحاةفياـلىفلجاواالثانوبميالتحصيلمر-لمةفياًكفقوااًلذينالاللاب

مجلتهه!صسدورقبلصدرتمدا،الاداب"انينسونوهم،الحديتاتالولىيأتولم.الثانويةكفاءتهمتناسبالتبمالوظائففيهايملؤون

فر.اًلحدتثالعرببمالتبلارشعراءجميعوان،الافلعلىسنواتباربعل!ر،متعاقبتينمرحكنجبنفيموبل،مفاجأةاوواحدةرفعة"لانحطاطي

فدالقديرمالعموديالشعردعاةوأن،1الاداب1)ءمفحاتعلىاجتمعواهـصلالئانجةالمرحلةوفي،الادبعلىالصحفيالاسلوب!اًولاهما!

مناصرةفيافخذتهالذيالموقفلمهذاوتكرارامراراالمجلةهذ.هاجمواالصحفيةومقالاتهمالانشانجبة(تمارينهميىتسعطبيعتهعنالشعره!؟لاء

.المتحررةالمبدعةالفئةهذهتاج!مخواءهؤلاءيخفيولكي."نثرقيقصائد"يدعونهااصبحوااقي

!صفحناه،الجزائرءن"شعرا)مجلةعدداخيرا!لمروفدهذاالمقالاتنظمهيبارلحةحيلةاًبتدعواامهنرهميقنعواولكيالمضمونمن

القصائ!مناجدداًكرجمةار!ارراناهـمهامنبملاحظاتمنهوخرجناالاميبنقدرةفياصنحوهكذا.اًلمتقاطعةالكلماتفيالالغازنمط!لى

اًلفنفياًلاجانبالشع!اء.لقمماًلىذلكيعودولا،العربيةفيالمكتوبةوقسدإ..الخاصةخاصةعلىفهمهبتعصيشعرايبدكلوااًن

الاجانبوعيالىمايعودبمقدار،فيهشعرمجلةشعراءوتخلفالشعريمحررجممامستكيمياءكأن":الصددهذافيحاوجم!ايلياًلاستاذقال

اًلمصسقىميممنعايهدنطوكيوماالجزائرفيالمغوسهالمبطولةلمأساةاشاروقدالمباشرةالاسباباهمهذه(،1!شعراءالىؤحولتهمالاخبار

مجلةثعراءاما.صار!ةاشطنيةثسطةاعنقاددفيانها.والعدالةفيوالاصالةالمستوىعلىيحرصونالذينوالادباءالشعراءوسفههااليها

تااواًول.الصادقالعميقالوعيلهذاًبعيدحداًلىفيقنقرونشعروالثماعرحاوكطخليلوالشحاعرجبرجميلاًلدكنموربينهمومن.التجديد

ابراـكبعضمقاطعالاراب"مجلةعن-اًستئذانغرمن-نقلتاـتيلقصائد5.الجسرباسموالاسهـتناذمروءاديبوالاستناذخودكطرؤيق

اً!ائداًنوجد!ا،عظمهلنذير"ابخ!2أوالريحفرنسا"قصيلأةالمششرقينبعضحرضيومالىفتعودالنعيدةالجفريةالاسباباما

الجزائرفيالصراعيعتبرالذيالعربيالمصيروحدةعنلاتعبرالعربيةعلىلبنانفيوالشعراءالادباتبعضالمشعمراتبوزاراتالمرتبطين

في-يكتبونانهم.الكبيراًلعربيالوفىديالعديدةمعادكهمنهعركةوكانت.العرجم!العالمعنلننانانفصالالىيدكلوابئوشعراثبخلق

مأساتهالايعانونعن!مغريبةوهيفيهايكتبواانعليهمفرضقضيةساهسيدفيهدطاالجديدةللحركةايماندستور"قدموس"مقلأمة

اوو!!ه!اللغةانيرىلمنبمكنوكيف،مخلصعربيكليعانيهاكماهذايصحبانغريبايكنولم."العالملبننة"الى،استحياءبرون

!اي!روانا!يمقضايافييطر!اانبناتربطهاننيالوحيدةالشعريالاداءفيشثوذالغضاركيالموقففيكيشوتيالدونالتهريح

الزرفاً!صالموقففيالز!فادىوكان؟اعجا!ايسضتعنيراالناسيقاطعهانلابدشمرالىالنظرولفتالنودصدممنهيقصد

غايةبالالوانوعبثفصنبمجمكدالمجتلنةالصورفيكرتاذالشعرفيبادخالعقلسعيدالحلهدا.مغرفةشاذةد!وةمنعليهيشتمللما

الفضائلامالاخلاصانعلىقاطعدليلوهذا.المزركشةالاقنعةحياكةتجميلفيوبادالحكط،ذلكالىلافرودةحمثالفعلعلى"دأ"

فيلايجوزمحنهويئسلخالعربيةالحياةواقعيرفضمنان،*دبفيمنوكان("الثعر"مجلهقامتثم.الخارجيةبالئرخارلىوتحليتهشعره
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1!صدالؤطررفىا!ماءفيالمختماط!7

حض!-،رةبنيتلقد.العصرروحءنبعيدلمكنهطويلتراتمناليهاهئع:ء-رعلىنفسه،بىعمان،الاغراضمنغرضولاي،الاحوالمنحال

وءـ!-ال*ا"ثباتفكرةعلى-والمسيحيةالاسلامية-الموسطىالقرون..الواقعذلكءن

اة*رةا!هـها)ةىفقدال!ديثالعصراما،ارسطوبهاقالإ!اااًلنطرةالذيالوب!اين:يئساكللان(،شعر"منالعددهذالقارىءبدولا

حىتى-وازتهـى،الارضدور.انعلىيد3با)تأبدا:متحركالعالممانو(تبتاد"اًلشازعاعروفا؟المجلةمحركاتاومحربرمنرئيسيامحركايعتبر

نرا!!ين3دهاشيءلا..النرةداخلىر،تا!ءوحركة3"شاف!با-الأن"!-ؤدء""ابراريرسىفييرقضبههااسه"منحةمن.رمتفيدمرنسافيالان

قيوص-،!بز،ا:،له!امساكلعألىيرصل،ةالحيوهدير.روإخركانه.العا!ماك!رنطم!جمه!يشاركالاوالمعقولالطببيعيفمن..الفرنسهيةالحكومة

الشاعراستطاعوكلما..الهـديرهذااًلىالانصاتفيتتفاوتانتمعراءاا(ف*رين"وقفننسىانهنالاهتتطيعانناغير..الجزائريةالقضيةمن

.ءظجمما.وانساناكببراشاعراكان،ادقوزماوجلماكثراصوازافيل/ان!و-لى-اسة،،ب:بحكوء"همعلىنارواالذينالاحرارالفرنسيين

برعصضانه.احةفيوالعابرالدائمبينرجمعانر-لإط!عبذإكلانه4ا!"ا"-دماتوالخادئقامي!ةالرحلاتمنالاستفأدةفحرموا،الجزائر

و!-تفيعصرهواذمةمشاعرهلنا-فيقدمواحدةءرةازورانواالانسان4--ينؤرهء-اكنجدوهكذا..والتلفزإون(لاداعةفياسمائهمدكرومنع

وليق-ذ!ثوفي.عضوي7فنيوشكلإنسانيس.نجسهدضمنواحد..يمنحون"مناضلينباعر"هناونجهد،يحرمون

!-!وث"،ءر،برالكأطوو،.ددالذيهـورصهـهودالبم)):لي.ر!!جونسىاندؤ-الجزائردضيةمنالمجلةنلكمنالعددهذااصدارانويقال

نفس!لصءإعرا،ءدو!كذا.والمإلإداوفالمأصلىامامت،ي!طعالذيذاك--مبوترف/4انيكف!م!لمالذينا!روبييناكصعراءبعضبهاًوحي

ما!--و?سهمأدء،ةفيوهيس،اًكاريض!بالحادثمنهبالمرغمطامرتيمناهـ!منذدككانوءو،الاءإرافمنبمزيددطمعوا،خطهم!كي!ممن

ا!*هس!ذاؤبماا،صبشءةعةءنروضوحالجميعيصراذ4.?ةغ!يب/-ص!-روضدهالضديربحانيرحاولمنانفا.نهموؤإد..العروبة

هـذا..نراعصرفي،.ت،ماسيعرفش،عرلد.في،ليسيانوإ"دو(،1..اعظيم!ا.!معاالاثنين

ؤإز،--مبهالمر"زبطوناما،تاريخنا.نجبارءنمعزولون!?رازهااكثرلان.-!ء!
مي-صه

!حلم،رإاروهـروج!موادثلاقاطبالىاذوانيبنةدوناهـرلطواوادتو)ءبرا:طون.!!.!!سىفىابر-كا-

..رةالم"،5الحياةءنالانعزالهـواكت،تلأكطلملف!مالاولرزطر111ان

نابهتطيعثابتاامالعايرىالذيان،إجزي!ئ!يةأا!واًلئاننالخطراماالضص،)9حابهالا

م!إة-و!هأءةةخرلالوحاتءضهو!!صلز1.3بعضهءنء!دروفير"زلاوايمعاياكطا!تمرنكسه

تعا(وق"ةةالنفمىلإالحالةفبعزدمتباعدةقطاعاتعلىالانسانيةلنفس!1?:تجطا)درتجمطالادابدالل

--4افي53،،وا(ءهـبةءقي:لوصاضرهارماضيمهامةا!،1الىش-ءوريةالحي!اةمجرىاماذ*!والاد*،جقةعلائمهامنبهـاًبأزمةاكه!اكءماالاؤلميمديالتنمعررمر

ء--قا).ةجربقىويسشلمه!،ا!ث!عوريالانطباععنالجماليةالعالة!عزللف-د.شعرائناعنشص!راًلذبممااثمرفيالم!توىوض!"طاًلاتجاه

1ءس،امءلىاً.ءطلا!ثءلمءربعص..روتة*"اءازهامعرا!!ىأ.ؤكبماؤالزمناًطاررقيصةابووابداءئر،تا!جبلبردوجمماكلاسي!باتعلىطوبلةفنرةاعتمدنا

ء.ءار،عنم2ا!!ا?ريرىانه.."نسارعةاةأءبزادوامةفبمالغارقإصرالمعطررقءن-وصدرلا،محمدنديمورومانسيهاتقبانينزاروجماليات

..ا"(رباالزءظدوامةفيدورانهاوأتاءلإلاصقي"خلالمنو/قدمهاذرىبر،كتثهإؤءاخذواالذينالىثهبانالشعراءمناخرلملاج-الت،جير

اررا.ن!كيةخطرهواًلشمانيالافببمفياثمريئ"دالنيئالخطراناقلد،صنواوا""ءلمفين..افيرزميناالان!!قل*تل!لإضاثم،مجدوبناء

تاثر-في4411ص؟رأما،الم!،صرةالحي!اةعنوالبعدا!ترزيءالىتؤديار!كه!الموهور-ينوبعضالكلمةددوبفياخدوداينتقوالمالذينوالناشهين

.ور--رالنفغنلئياتءلىوالههعاطللأعالىاحيحنرلانهازمظامع،بزولؤإن4.جديدفجرتلاوينيرسمونالذ.بن

زة-وور!ؤ!بماإةللمهـأالا!!.امزاوه،ت.رة3مفرد(ت"ورو،ةوالىا)مر!يبعده،ونضمرتأهببانهالمىمتهذا/هسرانالمرءيستطيعوقد

ناؤ"ولأنؤإيجبالمغةاعنؤةءهـثدمناو"ا..فيمدمءادص!ىالناسالىتجنحالفوءةمايجعللكن،اشماعرواالتنصعرالدنياالىيطلعسوف

جرأ،والىز،رضةلةةالىي!ة،ج،ةالحبقهـف!عن،ض!رالذيا!ضمعرالاذما!بةالثقاقةوعن،العالمم!يالحياةءنعزلةمنماذرى!والتشاؤم

اكةاق:بئاًلىءإز!ةخطر،تعهناومن..الكلمةمعتعاملهفيالشاعرمنانه،امفيالمعاءمروالاذتاجالقارىءبينشاسعوبعد،غربيةاوشرفية

---قىالشهفيتعاونلقد..ا!ثماليالاقلهمفيالشحريعيشهااًلمتيتروالمثقافياكعليميالمشضوىانشفاضذلكالىيضاف،المتحضر

قلعءلىاًلمعرد،طامالعاانحاءفيوالنق(دالشعراءمنجيلاولضبيةاًلاعوامالسأمانالودوءمنبنوعالحياةاصطباغواخيرا..الصاعداًلجيل

جروحفيوغمسوهاالزمانرياحتحتوالقوهاالثارتةجذورهامناللفظةللحه،ةالمعاشيةاًلحماجاتتأميننحوالشبابئوانحرافالعابثةوالمالامبالاة

..عمرذانكهةتحملالقصا/بىبعضاصبحتص؟!حياتناوماسيتاريخناانطئلءنيصدهممماالعابرةوالمنفعةالعاجلةللذةوتقديسههماليومية

المقرزةالنماذجالايجدفلاحولهالناشيءالشاعرينتطلعاًناوسفا9.ومؤيفقدالهمةويثبطالعزيرمةيضعفكلهوهذا،العميقوالتفهدبرالطويل

نغسه،فيماي!جيشعلىضلوعهيطويانفاماتذرةالمهالمكوورةتعببراتوالى.الشعر.جوهرهياتيالمنامرةتزولوبالتاليوايمانهحماستهاثماعر

..التعبيرفيخطيءيخامانواماكما،جصديةوؤاعلياتمادبممانشاظقابلهالروحيةالحياةركودان

م-!عمداًالجاءمةفيان..زيتالمصباحفيمازالذلككلومعبالأكفاهاتالاهتمامازديادمعءشوازنالجيللحي!ةالمعنىفقدانان

ص؟ىفيراًونعملنعملافيالاعليناوماط!يبة،داياترداواالشعراًءذلكل3غمإرودي..الاجتماعيةالمنتدياتوكثرةالظهوروحبكالاناقة

لبنانؤيوبخاءصةالعربيةالشعريةبكجاربالاتصالسبللهـمن!بسرالجوفالرجاللدينابقي..والايمانوالرسالةوالادبالشعرضاع

هـنونكئبرالغربلرياحنوافغنانؤتحانالفروديوءن..والعراقثمنغلىقارئهايتعسروالمنثورالموزونالشعرمنوموجةالمقصبوعيدان

الىيده4.زكسةدعندناعرالنهت،صابل"للأوالئقديةار-?ر/ةا"رجماتا..النثهرودوروالمجلاتاًلجرائدتصرفهالذيوالحبرالورق

التنعريصبجالاحوالاصوفي..المهـخمسىطهمحمودوءإ!نعهدجبرهء:جؤ،اثطءرااذنءنالمز"انير!!يرضيعانالعياةهذهفيوالخطر

يتجاوزهما.انمنبدلاعقلوسعيدللقبانياصنراراا!جدلميدكانواذا.مح!طاستاتيكياشاعرااومجوؤالفظياشاعرا:اثنيناحد

اًنناداعتبار-المحليةجرائدناميالمنشورالشعرفيبنظرومنالشاعرفان،مضامينهاوفراغحروفهببريقالقراءلدىمكشوفاالاول

بالمظ!ور.ؤدبدأتالنهكسةبوادرانيجد-ادبيةمجلةاقليمنافيلانملكستند4بمااًلكئيرينيخدعانيستطيعلانهمكراوابعدخطرااثرالثاني
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1!سزيىلؤطررامبئ!ظصفى1ط!!شثطا-

والدعوةعقلسع!!اشن!ملهاكط"اك"اراستعمالتعمهماع!راضها

))وعب!ا.يفيمونكأميمنمهال!صعمحرويإلمفهأونخاقد!فيسهشعراهمكيبينماعفلسعيد-1ع1ص!

فيعنأميئفردواوانا!هربيالعالمكلادطليعةبتنمعراءيلحقواانحاودوا-

اكمرددعولىالىلجاواان!كافي،"الجوهرواعرءفهالتس!يدالصله...المزبفوناولئلى

كتيالافيارااًثاد!والقد،النثريهاًدفصيدةفئ،بةالى،الطرجيبالشعفل**

دعىهـوا.الاوربرءوالادبادعربيالأدبديالنمععروا!عوزيفواحودهاالاسبو!!ينفي،بيروتضحفبعضفياًلاديبةالصفحاتبهانت

الريسحاشانوفا/زثمالعربيالأدبفيالمنتورانت!عرحاولءناولافعسهممنالمفئةتلكتص!دهاخطيرةوتعريحاتلبص،ناتمعرضا،الاخيرين

المكيةالصورالىقببهعادواووركبلمنحاولوهور!عيرهما،جبرانالشاذموقفهااًلىالسابقرودنافياًنترنااقياالحديثالشعردماة

القصيدةعدواكذلك.انوراةفيانى!عر!ةا!قاطعوهلىن6ءدمراليفيهاجاءوممأ،العربيةاًلحياةلواقعتنكرهاوالىاًلعربيةالحضادةمن

طبرتانهامعا!غربفيالشعركبمالفنتطوراديهافتهىمااحراـدنتريهوالحفاء-والقيمالتراثبرفعىتقضي،لذافهالشاعراخلاصفينطرية

كانا!ا-كاليانهعركهـم!وفي.انجازبيةالجداًولمنصغيراجدولااليهءـ؟لاءاكتشفهالذبياما،والجهلالاميةبكارةمنحالفياًلذاتعلى

"محرريشجعواوأهذا..حد!شاشاعراليههـونالنثريةالقصىدةيركنبانهـنانخزافير،شعرووممنمايظهرعلى،يلأنفلململمابكر"ات!ذفي

هـتاما،الشكلحبمنهذا.ح!ينتينشعراءوطوبوهمالصحفاصدقيعانونجث(01ا(رحاضؤءالتبحر)ءعليقدرةوبمبر،"البول"

اًلاكتفاءاو،ا(القمرو!وءالبول"بينالجمعالالمطلوبالضمونجتيكنولم،بالذاتقولىالمحدعلى،الوجودمعضلاتواعمقالكيانتجارب

..إ.وحدهبالبولفيولفرداًصالةالىللدلتالاخلاصمنالنو؟هنالايوربميانغريبا

بروأف-ع4صدولفطعذاتههراغ!ييدورعنمعاالشاعرنهايةهدهبرنام!منداًنهمالىرشحقد(2النول"انذلك.الشعزكلبمالنتاج

،شه!هفيلورم1هذأو!عالاجووءيالورميصاب.وطنهديال!اةهـ!وغيرهاا"رحاضفياكبحرعلىالقدرةوكذلك،السر؟ليين

افهطير،ا،نتباهويس!مزعيالأنطاديلفتقد،طبيعيغيرشأذانماءللمذ!بلطرجية1المظاهرعنؤهـنسختواًلشتائموالفضائحالصفاقات

ينعدماًلحالهذهودي.والسخررةانرثاءيىغدعيلعسهالووركل..المسريالمي

المحدتين،الشعراء.نت!اعةوبينالمسرفةعنئسعيدايةجمابنالعروتنشىروانماتدمميهتدمميانالفئةلهذهعكيفالمبعضيسألوقد

.المحزنولاتهرءجالذاتلعرضوسيلنانفك!لأهمابيننفرقاني!جبذلكعلىالجوابفي،اًلجرائدصفطتمحلى"ماندي

المعرهـ-ةدصولمنم!تقى"ا،داب"تقدمهللمومف.نلخيصهذاالذجموالدركالاولىومن.المبعإةاًلجذديةوالاسبابالمباشرةاًلاسباب

علىصظوالحظ1،1الاعالة"دمماةوبينالمدعينهؤلاءبينالانالقانمةرردزادققداليوميةالصحفكانت.الادبي!ةفةالصطاليهانحطت

ا!ديد.فيأررتوى"،المسؤولةالاقلاملديهاتفىؤراندوفيلملادبمجالافيهاوافسحتصمفحاتها

اـلذبنواصدفائها،1شعر"مجلةعلىنردانالفرورقبيلمنوببىمنهؤلا،وكان.ف!االأبارمحرركيبعضالىالأدببصفحةفعهت

العرببماـلشعرفيإروصد!احضفالتيهيال!مجلت!انيزعمونمافنئواالصحاةفياـلىفلجاواالثانوبميالتحصيلمر-لمةفياًكفقوااًلذينالاللاب

مجلتهه!صسدورقبلصدرتمدا،الاداب"انينسونوهم،الحديتاتالولىيأتولم.الثانويةكفاءتهمتناسبالتبمالوظائففيهايملؤون

فر.اًلحدتثالعرببمالتبلارشعراءجميعوان،الافلعلىسنواتباربعل!ر،متعاقبتينمرحكنجبنفيموبل،مفاجأةاوواحدةرفعة"لانحطاطي

فدالقديرمالعموديالشعردعاةوأن،1الاداب1)ءمفحاتعلىاجتمعواهـصلالئانجةالمرحلةوفي،الادبعلىالصحفيالاسلوب!اًولاهما!

مناصرةفيافخذتهالذيالموقفلمهذاوتكرارامراراالمجلةهذ.هاجمواالصحفيةومقالاتهمالانشانجبة(تمارينهميىتسعطبيعتهعنالشعره!؟لاء

.المتحررةالمبدعةالفئةهذهتاج!مخواءهؤلاءيخفيولكي."نثرقيقصائد"يدعونهااصبحوااقي

!صفحناه،الجزائرءن"شعرا)مجلةعدداخيرا!لمروفدهذاالمقالاتنظمهيبارلحةحيلةاًبتدعواامهنرهميقنعواولكيالمضمونمن

القصائ!مناجدداًكرجمةار!ارراناهـمهامنبملاحظاتمنهوخرجناالاميبنقدرةفياصنحوهكذا.اًلمتقاطعةالكلماتفيالالغازنمط!لى

اًلفنفياًلاجانبالشع!اء.لقمماًلىذلكيعودولا،العربيةفيالمكتوبةوقسدإ..الخاصةخاصةعلىفهمهبتعصيشعرايبدكلوااًن

الاجانبوعيالىمايعودبمقدار،فيهشعرمجلةشعراءوتخلفالشعريمحررجممامستكيمياءكأن":الصددهذافيحاوجم!ايلياًلاستاذقال

اًلمصسقىميممنعايهدنطوكيوماالجزائرفيالمغوسهالمبطولةلمأساةاشاروقدالمباشرةالاسباباهمهذه(،1!شعراءالىؤحولتهمالاخبار

مجلةثعراءاما.صار!ةاشطنيةثسطةاعنقاددفيانها.والعدالةفيوالاصالةالمستوىعلىيحرصونالذينوالادباءالشعراءوسفههااليها

تااواًول.الصادقالعميقالوعيلهذاًبعيدحداًلىفيقنقرونشعروالثماعرحاوكطخليلوالشحاعرجبرجميلاًلدكنموربينهمومن.التجديد

ابراـكبعضمقاطعالاراب"مجلةعن-اًستئذانغرمن-نقلتاـتيلقصائد5.الجسرباسموالاسهـتناذمروءاديبوالاستناذخودكطرؤيق

اً!ائداًنوجد!ا،عظمهلنذير"ابخ!2أوالريحفرنسا"قصيلأةالمششرقينبعضحرضيومالىفتعودالنعيدةالجفريةالاسباباما

الجزائرفيالصراعيعتبرالذيالعربيالمصيروحدةعنلاتعبرالعربيةعلىلبنانفيوالشعراءالادباتبعضالمشعمراتبوزاراتالمرتبطين

في-يكتبونانهم.الكبيراًلعربيالوفىديالعديدةمعادكهمنهعركةوكانت.العرجم!العالمعنلننانانفصالالىيدكلوابئوشعراثبخلق

مأساتهالايعانونعن!مغريبةوهيفيهايكتبواانعليهمفرضقضيةساهسيدفيهدطاالجديدةللحركةايماندستور"قدموس"مقلأمة

اوو!!ه!اللغةانيرىلمنبمكنوكيف،مخلصعربيكليعانيهاكماهذايصحبانغريبايكنولم."العالملبننة"الى،استحياءبرون

!اي!روانا!يمقضايافييطر!اانبناتربطهاننيالوحيدةالشعريالاداءفيشثوذالغضاركيالموقففيكيشوتيالدونالتهريح

الزرفاً!صالموقففيالز!فادىوكان؟اعجا!ايسضتعنيراالناسيقاطعهانلابدشمرالىالنظرولفتالنودصدممنهيقصد

غايةبالالوانوعبثفصنبمجمكدالمجتلنةالصورفيكرتاذالشعرفيبادخالعقلسعيدالحلهدا.مغرفةشاذةد!وةمنعليهيشتمللما

الفضائلامالاخلاصانعلىقاطعدليلوهذا.المزركشةالاقنعةحياكةتجميلفيوبادالحكط،ذلكالىلافرودةحمثالفعلعلى"دأ"

فيلايجوزمحنهويئسلخالعربيةالحياةواقعيرفضمنان،*دبفيمنوكان("الثعر"مجلهقامتثم.الخارجيةبالئرخارلىوتحليتهشعره
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1!صدالؤطررفىا!ماءفيالمختماط!7

حض!-،رةبنيتلقد.العصرروحءنبعيدلمكنهطويلتراتمناليهاهئع:ء-رعلىنفسه،بىعمان،الاغراضمنغرضولاي،الاحوالمنحال

وءـ!-ال*ا"ثباتفكرةعلى-والمسيحيةالاسلامية-الموسطىالقرون..الواقعذلكءن

اة*رةا!هـها)ةىفقدال!ديثالعصراما،ارسطوبهاقالإ!اااًلنطرةالذيالوب!اين:يئساكللان(،شعر"منالعددهذالقارىءبدولا

حىتى-وازتهـى،الارضدور.انعلىيد3با)تأبدا:متحركالعالممانو(تبتاد"اًلشازعاعروفا؟المجلةمحركاتاومحربرمنرئيسيامحركايعتبر

نرا!!ين3دهاشيءلا..النرةداخلىر،تا!ءوحركة3"شاف!با-الأن"!-ؤدء""ابراريرسىفييرقضبههااسه"منحةمن.رمتفيدمرنسافيالان

قيوص-،!بز،ا:،له!امساكلعألىيرصل،ةالحيوهدير.روإخركانه.العا!ماك!رنطم!جمه!يشاركالاوالمعقولالطببيعيفمن..الفرنسهيةالحكومة

الشاعراستطاعوكلما..الهـديرهذااًلىالانصاتفيتتفاوتانتمعراءاا(ف*رين"وقفننسىانهنالاهتتطيعانناغير..الجزائريةالقضيةمن

.ءظجمما.وانساناكببراشاعراكان،ادقوزماوجلماكثراصوازافيل/ان!و-لى-اسة،،ب:بحكوء"همعلىنارواالذينالاحرارالفرنسيين

برعصضانه.احةفيوالعابرالدائمبينرجمعانر-لإط!عبذإكلانه4ا!"ا"-دماتوالخادئقامي!ةالرحلاتمنالاستفأدةفحرموا،الجزائر

و!-تفيعصرهواذمةمشاعرهلنا-فيقدمواحدةءرةازورانواالانسان4--ينؤرهء-اكنجدوهكذا..والتلفزإون(لاداعةفياسمائهمدكرومنع

وليق-ذ!ثوفي.عضوي7فنيوشكلإنسانيس.نجسهدضمنواحد..يمنحون"مناضلينباعر"هناونجهد،يحرمون

!-!وث"،ءر،برالكأطوو،.ددالذيهـورصهـهودالبم)):لي.ر!!جونسىاندؤ-الجزائردضيةمنالمجلةنلكمنالعددهذااصدارانويقال

نفس!لصءإعرا،ءدو!كذا.والمإلإداوفالمأصلىامامت،ي!طعالذيذاك--مبوترف/4انيكف!م!لمالذينا!روبييناكصعراءبعضبهاًوحي

ما!--و?سهمأدء،ةفيوهيس،اًكاريض!بالحادثمنهبالمرغمطامرتيمناهـ!منذدككانوءو،الاءإرافمنبمزيددطمعوا،خطهم!كي!ممن

ا!*هس!ذاؤبماا،صبشءةعةءنروضوحالجميعيصراذ4.?ةغ!يب/-ص!-روضدهالضديربحانيرحاولمنانفا.نهموؤإد..العروبة

هـذا..نراعصرفي،.ت،ماسيعرفش،عرلد.في،ليسيانوإ"دو(،1..اعظيم!ا.!معاالاثنين

ؤإز،--مبهالمر"زبطوناما،تاريخنا.نجبارءنمعزولون!?رازهااكثرلان.-!ء!
مي-صه

!حلم،رإاروهـروج!موادثلاقاطبالىاذوانيبنةدوناهـرلطواوادتو)ءبرا:طون.!!.!!سىفىابر-كا-

..رةالم"،5الحياةءنالانعزالهـواكت،تلأكطلملف!مالاولرزطر111ان

نابهتطيعثابتاامالعايرىالذيان،إجزي!ئ!يةأا!واًلئاننالخطراماالضص،)9حابهالا

م!إة-و!هأءةةخرلالوحاتءضهو!!صلز1.3بعضهءنء!دروفير"زلاوايمعاياكطا!تمرنكسه

تعا(وق"ةةالنفمىلإالحالةفبعزدمتباعدةقطاعاتعلىالانسانيةلنفس!1?:تجطا)درتجمطالادابدالل

--4افي53،،وا(ءهـبةءقي:لوصاضرهارماضيمهامةا!،1الىش-ءوريةالحي!اةمجرىاماذ*!والاد*،جقةعلائمهامنبهـاًبأزمةاكه!اكءماالاؤلميمديالتنمعررمر

ء--قا).ةجربقىويسشلمه!،ا!ث!عوريالانطباععنالجماليةالعالة!عزللف-د.شعرائناعنشص!راًلذبممااثمرفيالم!توىوض!"طاًلاتجاه

1ءس،امءلىاً.ءطلا!ثءلمءربعص..روتة*"اءازهامعرا!!ىأ.ؤكبماؤالزمناًطاررقيصةابووابداءئر،تا!جبلبردوجمماكلاسي!باتعلىطوبلةفنرةاعتمدنا

ء.ءار،عنم2ا!!ا?ريرىانه.."نسارعةاةأءبزادوامةفبمالغارقإصرالمعطررقءن-وصدرلا،محمدنديمورومانسيهاتقبانينزاروجماليات

..ا"(رباالزءظدوامةفيدورانهاوأتاءلإلاصقي"خلالمنو/قدمهاذرىبر،كتثهإؤءاخذواالذينالىثهبانالشعراءمناخرلملاج-الت،جير

اررا.ن!كيةخطرهواًلشمانيالافببمفياثمريئ"دالنيئالخطراناقلد،صنواوا""ءلمفين..افيرزميناالان!!قل*تل!لإضاثم،مجدوبناء

تاثر-في4411ص؟رأما،الم!،صرةالحي!اةعنوالبعدا!ترزيءالىتؤديار!كه!الموهور-ينوبعضالكلمةددوبفياخدوداينتقوالمالذينوالناشهين

.ور--رالنفغنلئياتءلىوالههعاطللأعالىاحيحنرلانهازمظامع،بزولؤإن4.جديدفجرتلاوينيرسمونالذ.بن

زة-وور!ؤ!بماإةللمهـأالا!!.امزاوه،ت.رة3مفرد(ت"ورو،ةوالىا)مر!يبعده،ونضمرتأهببانهالمىمتهذا/هسرانالمرءيستطيعوقد

ناؤ"ولأنؤإيجبالمغةاعنؤةءهـثدمناو"ا..فيمدمءادص!ىالناسالىتجنحالفوءةمايجعللكن،اشماعرواالتنصعرالدنياالىيطلعسوف

جرأ،والىز،رضةلةةالىي!ة،ج،ةالحبقهـف!عن،ض!رالذيا!ضمعرالاذما!بةالثقاقةوعن،العالمم!يالحياةءنعزلةمنماذرى!والتشاؤم

اكةاق:بئاًلىءإز!ةخطر،تعهناومن..الكلمةمعتعاملهفيالشاعرمنانه،امفيالمعاءمروالاذتاجالقارىءبينشاسعوبعد،غربيةاوشرفية

---قىالشهفيتعاونلقد..ا!ثماليالاقلهمفيالشحريعيشهااًلمتيتروالمثقافياكعليميالمشضوىانشفاضذلكالىيضاف،المتحضر

قلعءلىاًلمعرد،طامالعاانحاءفيوالنق(دالشعراءمنجيلاولضبيةاًلاعوامالسأمانالودوءمنبنوعالحياةاصطباغواخيرا..الصاعداًلجيل

جروحفيوغمسوهاالزمانرياحتحتوالقوهاالثارتةجذورهامناللفظةللحه،ةالمعاشيةاًلحماجاتتأميننحوالشبابئوانحرافالعابثةوالمالامبالاة

..عمرذانكهةتحملالقصا/بىبعضاصبحتص؟!حياتناوماسيتاريخناانطئلءنيصدهممماالعابرةوالمنفعةالعاجلةللذةوتقديسههماليومية

المقرزةالنماذجالايجدفلاحولهالناشيءالشاعرينتطلعاًناوسفا9.ومؤيفقدالهمةويثبطالعزيرمةيضعفكلهوهذا،العميقوالتفهدبرالطويل

نغسه،فيماي!جيشعلىضلوعهيطويانفاماتذرةالمهالمكوورةتعببراتوالى.الشعر.جوهرهياتيالمنامرةتزولوبالتاليوايمانهحماستهاثماعر

..التعبيرفيخطيءيخامانواماكما،جصديةوؤاعلياتمادبممانشاظقابلهالروحيةالحياةركودان

م-!عمداًالجاءمةفيان..زيتالمصباحفيمازالذلككلومعبالأكفاهاتالاهتمامازديادمعءشوازنالجيللحي!ةالمعنىفقدانان

ص؟ىفيراًونعملنعملافيالاعليناوماط!يبة،داياترداواالشعراًءذلكل3غمإرودي..الاجتماعيةالمنتدياتوكثرةالظهوروحبكالاناقة

لبنانؤيوبخاءصةالعربيةالشعريةبكجاربالاتصالسبللهـمن!بسرالجوفالرجاللدينابقي..والايمانوالرسالةوالادبالشعرضاع

هـنونكئبرالغربلرياحنوافغنانؤتحانالفروديوءن..والعراقثمنغلىقارئهايتعسروالمنثورالموزونالشعرمنوموجةالمقصبوعيدان

الىيده4.زكسةدعندناعرالنهت،صابل"للأوالئقديةار-?ر/ةا"رجماتا..النثهرودوروالمجلاتاًلجرائدتصرفهالذيوالحبرالورق

التنعريصبجالاحوالاصوفي..المهـخمسىطهمحمودوءإ!نعهدجبرهء:جؤ،اثطءرااذنءنالمز"انير!!يرضيعانالعياةهذهفيوالخطر

يتجاوزهما.انمنبدلاعقلوسعيدللقبانياصنراراا!جدلميدكانواذا.مح!طاستاتيكياشاعرااومجوؤالفظياشاعرا:اثنيناحد

اًنناداعتبار-المحليةجرائدناميالمنشورالشعرفيبنظرومنالشاعرفان،مضامينهاوفراغحروفهببريقالقراءلدىمكشوفاالاول

بالمظ!ور.ؤدبدأتالنهكسةبوادرانيجد-ادبيةمجلةاقليمنافيلانملكستند4بمااًلكئيرينيخدعانيستطيعلانهمكراوابعدخطرااثرالثاني
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-ء-----=---ب---.--=نرسيرمنرن
له"ول4أك!اب!"ء!-1691)مارس(اًرداااتاضاادد*اً!

الضوريقرؤ..بة.)ؤص.دة(بكه!عاثقالى9،ؤء-انيززار....)ذىء.!ذأ*رولوا!با!حب

صموير4كلت.!........مة()!4ا)حزبرناربرهـءا.هـا:صاعزة3!ورإدام.أر!ربريا2ءأأد*،!لمحبى))درا!،ت3

النربفيأفئقافياار:("صأئا*الم*هـاويأذور............توأة،1زواًيا5

ؤضية-اهرنبورغيرم.لكر!ا!-اك!ءإبئ..........)9"!"هـةأاو"و"هـا8

دص-ل-ا!ظفمكا،1اوتغاأ...ء......السوفا.نيالاز-اد155بة)هـء!!:ص"و!بلإةصأث*رء!ل1.

الاد:،ء...0010ي"*.ع001..اًرء-*ورىض.،ر!قىاالمحظةا

عقود-ا!ص:ةفياصوإتاإوبام،ولل...-*...)قههـيدة(صباغ-ية15

وافدءفةالفن-اءا!دب00001..00000.0.00مبةفرت-ا356ء*،نءإب......)ؤه،.!ة(المهـ!دا-إةوب17

اً(-رحياوسما..................انككوا56ًمجاهـهـاإب*معبد"ىاهـ!از-،زيرقىؤذء!بةء*تا"فئ3-"الم،ر18

مضاؤث"ات/ال:-5!صكاءن........،(!)؟2*بز!أزربرو?إت2(

ا"القوبصةفي))3"اب*ول57نت،ريغا)!بما....اواًلار-تاناةتواال!ت!36

ابروفمحمود.أ.............(،.الانمسانهةوافياابوالم*اطيمحههـاليو............)ؤص4(ا":،قا2!

الكامليووثامالموضوعيوالنقد"اًلقدرلبربز))57!(رءازؤو..)ؤص.دة(صرا؟ب33

ا!صفريروسف......هـلمةالجمالاشياءير""وت9/58!)-.دلإ،وأ!!ت!!-،!م!رلصاا!-3ءة3(

الادا!منالماصهىاًاددقرأتص؟راًلأبطءاءد!.

..(.......إءد.إتاًات-إعرا

الامينؤفل.......بة........القصائدع9عرؤوبإواصول-ناصهد..........!"!ة()قهاز-ان37

ءلي!هـنلرابىهـ.....ء.بة........ائداقصا16،!!!أطرززاءاء:ر........ذ?4(لمإهطرردةووزغ28

ؤ!سيصفواى................ت-رفى-!.!بن..اأ.ا!ز"ةا،د.))ءسه،ئل2،

اقصص.1361لءصا!*دلىةا!ع

ا)عربربالوطنفيفي"ثةلمالصنة"اطء.وهـىء00001..ازبافيروا

المزث!ر!ورهـة.............الشماليالاقاار-م68إد4د.ثتةيروز3"رمؤردرجمه.أا!لؤ5"وصر!دسإو./في4ع

أ.

---=ض!يرس=----صحمسحىث

خ!،،سهحى55حعه5000عح5555555555555555هههجه!يم!ع!جي5555،5555هههح!ههةهإحم! 05
كامةفىقمااد.لا!آعكا

ص.
حمصياملترجمةلمولبيرازول-بائسمةثصخصيكأ-بحاتا

شعراويغاحلميارشسعبيالادبفيا!نقدمشمكمعيهشكمارثداكبضلانجييرتالىت!الىمرةا!برقي.ؤطصوةؤكاالمادونء،ؤرمر،"اكحت

قصائدطرابث!ه!جورجالىثعبيةوا)واؤميةادر/-!!وسف

لخورياخليلازإصاربلاسندبادلثصفقيااللهسدءحرجه""وت!!(،1اكقددصدو"

ملصقايزمعاناةمحمدصسنسبيدزرجمة1)يره-العلى3ءندفاعا

علوشماري..ال!ربكانتاذام!،هداًلمتعمع!مجاهدروء-،ؤ"ز.،بئينفدنحو

قصصشكريخ،ني2-صانوا!فوا!ةنالت!

السباعيفاضلجديدي!سوع،و!ة-عواداكهلامءبدهـواربرذوقالنةبيناًلشحعر

النصرابومصطفىسالمةطائراتناجمبعوعادتمحمهـ!-تسعيدترجصكأشرندبرجاوجست

اثفقيعبدالمله!صمدترجمة(يانلسارواالنمرالشفقيع:هـانلهمشمدقهـةموور"(اوصة

اإيدانيكرما.)!ءدية(ا!صيرةرةا)زياوربوؤط3ؤاد./بمليقلما!فيالضإقذبلي،ا"حوراإةكيرا

الىشري!صميبمالاطفاليرجوععندماغباسالح:جمبءحمدوالنةهـالادرىارةاًلافي

العزبح!نمحمودا!خرا!فجاه،ليةالجماًلدراًلىماتء!ؤ،ت!

عثدهاسماعيلسلوىقلقكرمسهالسيكولوجيةبالدراسات

...

الرحمنحعبدمحفوظنزرعهالذيالمإبعرنوومميدلفنىاعكمالوا
هعبهبم!3!ء55حعصيحعههـحع5555!هحع5555555!ي55-55555،تيمر
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حسح!*)*ئفدأببأورثاظكص!/

ال!--*-3**--***-**-*ح!**3حح!ا،ححصس-حس!--ص----أ-

7/
الشهر:هدايصلأر،:شاحدصدو

-أ

با.-رالمى!رء!الم!عماصل!-ا!ف!و!!ه

05!رص.هـما

أأ

اا
الصوفيالباسطعبدبقلم/الراهبهافيبقلم

ء!

الذيللفقيدرالعةقصائد/تبزغجديدةروائيةموهبة

الشعوعالمفيوحدهنسيجكانلمالحديتالعربيا!دبسماءفي

.سو275-و.ل.3.الثمئ/.سق375-.لفى003الثمئ

حرحى--سسلاحرو*-حر-ح!حرحر3ئم!حرءح!حر-حرححر-حع---!ر*-حرصحه---/ض!ء--

الشهو:هذا.بصدر

اًلوجوديةالكا-لبةسارترحياةتزيكة

يا

لم

بوفواردوسيمونلم

أ

و.

005ةلمح!ا!ىاص!صاصممض،ا
إ-

برلأ--

المتحررةالعالميةاًلاديبةكتبتهمااروع

ادريسمطرجيعايدةترجمة

ح!!-ص*حححح!*ءح!حح!-----ح!-*--***حروحيحىءح!حىحسرو-صحححر----س!حسروصحى-أحح!



أ!!كا*2شسه!فرائدى!اا ء
-كا011لمحص-5-.كا---س!دبم

!صس"بزكأ!صا.صكأاا:تأليف.

!يرعاخمضعخحفص!ص!ل!جم!يراجؤ-لخ!إرء!

ورىا.ء!ح!!-ء---صحنن-ص!ح

مرصسرركل!و4-صونةتأببفصءالرول//اوط

رجماتصبرها.تيجمةف!ضلاللى5لرب//هـع!!ط.
--تصلص/-فت5-01ء،

صهـغبهـمهـه:تأليف---*--ح!

رماتبر!اتقىجمه:الدلثماوىصراولا مبن،

-نحابباتلخضطتفبرص----ت

نحش.!يرهـا.ليفتا-.ا

صس!سسالماصاعيرر!4صىالحىحىلمبه!

!...-ور
!----صص

افممىضصى!مى!الصخمرله!لممط:رءولىفيفى
ء

فذالط!ا13د:ضرفاسشاهـلهدح-!-

"لركىصرفييب!ر-:تالفهـء!رلى4.-ء!ا

جم!هـكما!لالربهمرافئالمحب!لليمم!زلدضمااء(+رحبزكل!

فة!مااداص:ضالناسد!صر-

ييمي!هـ/-/،-!!-ء--

219222تلفون-والنشرللطباعةالمغددارسورياقرنسا12هاولبنانيةيرةالنمن

مرنك..2:الشماليةافريقيافي
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